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Od Redakcji

Utraty	skarbów	kultury	w	wyniku	prowadzonych	wojen,	czynów	przestępczych	i	kataklizmów	
zdarzały	się	w	Polsce	nader	często.	Nic	więc	dziwnego,	że	kiedy	zestawiono	ze	sobą	spis	
zawartości	skarbca	katedry	na	Wawelu	z	XVI	w.	z	tym,	co	przetrwało	z	jego	zasobu	do	na-

szych	czasów,	autor	opracowania	zmuszony	był	przyznać	ze	smutkiem:	„Przeważna część tych 
bogactw przepadła. Nie ma dziś w skarbcu katedralnym złotego krzyża ofiarowanego przez Ka-
zimierza Wielkiego, a odnowionego przez Zygmunta Starego, nie ma złotego krzyża, który kar-
dynał Fryderyk Jagiellończyk otrzymał w dniu prymicji od swej matki, królowej Elżbiety, ani po-
zostałych krzyży złotych; przepadły w ciągu wieków wszystkie srebrne krzyże i pacyfikały, wśród 
nich i ten, który był darem nie dającego się bliżej określić króla francuskiego Karola […]” itd.,	
itd. (Adam	Bochnak,	Inwentarz katedry Wawelskiej z roku 1563. Wstęp,	„Źródła	do	dziejów	Wa-
welu”,	T.	X,	Kraków	1979,	s.	XI).

Wiele	z	takich	skarbów	utraconych	zostało	bezpowrotnie,	często	padając	ofiarą	„racjonalne-
go”	myślenia	 prowadzących	wojny,	 którzy	 nie	wahali	 się	 przetapiać	 złotych	 i	 srebrnych	wyro-
bów	 rzemiosła	 artystycznego,	 zamieniając	 je	 na	 brzęczącą	monetę.	 Niejednokrotnie	 zdobywcy	
zagarniętych	przemocą	ziem,	w	myśl	zasady „zwycięzca bierze wszystko”, łupili	co	tylko	się	dało	
w	podbitych	przez	siebie	krajach.	Niekiedy	jednak	pokrzywdzonym	udawało	się	odzyskać	przynaj-
mniej	część	zrabowanych	skarbów…

W	tym	roku	mija	sto	lat	od	podpisania	w	Domu	Czarnogłowych	w	Rydze	traktatu	pokojowego	
pomiędzy	Polską	a	Rosją	i	Ukrainą,	zwanego	traktatem	ryskim	(18	marca	1921	r.).	Dokument	ten	

został	wypracowany	podczas	rokowań	podję-
tych	 przez	 strony	 konfliktu	 zbrojnego,	 zna-
nego	pod	nazwą	wojny	polsko-rosyjskiej	z	lat	
1919-1920.	 Z	 okazji	 tej	 rocznicy	 w	 Zamku	
Królewskim	w	Warszawie	przygotowano	pre-
zentację	 dokumentów	 związanych	 z	 proce-
sem	rewindykacji	polskich	dzieł	sztuki	z	Rosji	
po	 podpisaniu	 traktatu	 ryskiego	 (15	 marca	
−	15	kwietnia	2021	r.)	oraz	zaproponowano	
zwiedzającym	 specjalną	 ścieżkę	 zwiedzania	
Apartamentu	Wielkiego	i	Królewskiego,	gdzie	
oznaczone	 zostały	 dzieła	 sztuki,	 odzyskane	
na	 mocy	 postanowień	 tego	 porozumienia,	
a	 także	pokazano	 reprodukcje	 zdjęć	prezen-

tujących	zmiany	w	wystroju	zamkowych	sal	od	1900	do	1939	r.	(16	marca	−	31	grudnia	2021	r.).	
Z	kolei	zorganizowana	przez	Muzeum	Łazienki	Królewskie	w	Warszawie	wystawa	planszowa	„Od-
zyskane	dziedzictwo.	W	100-lecie	traktatu	ryskiego”	(18	marca	−	30	kwietnia	2021	r.)	mówiła	
o	okolicznościach	grabieży	dóbr	kultury	w	porozbiorowej	Polsce,	zawarciu	traktatu	ryskiego,	jego	
postanowieniach	oraz	przebiegu	rewindykacji.	Ponadto	można	było	na	niej	zobaczyć	przykłady	
odzyskanych	z	Rosji	obiektów.

Znaczenie	traktatu	ryskiego	w	dziejach	polskiej	kultury	to	temat	przewodni	w	tym	numerze.	
Uwadze	Czytelników	polecamy	wszystkie	związane	z	nim	artykuły	(s.	4-31).

NA	OKŁADCE:
„Wydra	z	rybą	w	pysku	
i	fantastyczne	gady”	(fragment),	
z	serii	werdiur,	Bruksela,	około	
1550-1560	(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu) 
(zob.	artykuł	na	s.	14-24)

(fot. Tomasz Śliwiński / 
Pracownia Digitalizacji UPJPII)

Prezentacja oryginału traktatu ryskiego w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych RP 12 marca 2021 r. 
(fot. Gabriel Piętka / MSZ; https://www.gov.pl)

W	części	nakładu	poprzedniego	numeru,	w	felietonie	Od redakcji,	pojawił	się	błąd,	za	który	serdecznie	przepra-
szam	–	Julian	Bończa-Tomaszewski	nie	był	oczywiście	„polskim	monachijczykiem”,	lecz	malarzem,	który	studio-
wał	w	Petersburgu,	stąd	zaliczany	bywa	do	„polskich	petersburżan”.

WP



WYSTAWA	W	PAŁACYKU	HENRYKA	
SIENKIEWICZA	W	OBLĘGORKU
Od 27 kwietnia do 31 października br. 
czynna jest w  Pałacyku Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku (oddział Muzeum 
Narodowego w  Kielcach) wystawa pt. 
„Zapiski przy sztaludze. Przyjaźnie Sien-
kiewicza w  świecie malarskim”. Wy-
stawa opowiada o  relacjach Henryka 
Sienkiewicza z  trzema wybitnymi ma-
larzami – Stanisławem Witkiewiczem, 
Henrykiem Siemiradzkim i Kazimierzem 
Pochwalskim. Wszyscy oni odegrali zna-
czącą rolę w życiu pisarza.
Ekspozycję tworzą obrazy, w  tym auto-
portrety malarzy, prace nawiązujące do 
twórczości Sienkiewicza, listy, fotografie, 
archiwalne dokumenty i  osobiste pa-
miątki, eksponaty pochodzące ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w  Kielcach, 
Warszawie i  Krakowie, Biblioteki Naro-
dowej, Biblioteki Raczyńskich, Muzeum 
Tatrzańskiego, Ossolineum, a  także ze 
zbiorów prywatnych. Kurator wystawy: 
Łukasz Wojtczak, a koordynator: Magda-
lena Kołodziej-Amati.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Przegląd wydarzeń
........................................................................................................................

DIGITALIZACJA	ARCHIWUM	
CMENTARZA	ŻYDOWSKIEGO	W	ŁODZI
Jedyne zachowane w  Polsce archiwum 
cmentarza żydowskiego – cmentarza 
w  Łodzi − zostanie zdigitalizowane. 
Po raz pierwszy w historii ponad 65 tys. 
indywidualnych kart pochówkowych 
zostanie udostępnionych w  internecie. 
Projekt możliwy jest dzięki współpracy 
Gminy Żydowskiej, Archiwum Państwo-
wego w Łodzi oraz Fundacji Dziedzictwa 
Kulturowego.
Zbiór kart pochówkowych zawierających 
podstawowe dane o znacznej części osób 
pochowanych na cmentarzu żydowskim 
w  Łodzi stanowi unikatowy w  Polsce 
zbiór archiwum cmentarza żydowskie-
go. Wszystkie pozostałe przepadły znisz-
czone podczas drugiej wojny światowej 
lub zostały wywiezione z  Polski. Karty 
pochodzą z  okresu od końca XIX do lat 
pięćdziesiątych XX  w. Dzięki zawartym 
w kartach danym będzie można poznać 
ostatnie miejsca zamieszkania osób po-
chowanych, daty śmierci i  pochowania 
oraz lokalizację pochówków, również 
takich, których nagrobki nie zachowały 
się. Karty są wypisywane przeważnie po 

polsku. Ich opracowaniem zajmie się po 
zeskanowaniu międzynarodowy zespół 
genealogów. W  efekcie powstanie prze-
łomowa dla badań genealogii polskich 
Żydów kolekcja danych dostępnych dla 
potomków i badaczy na całym świecie.

Prace digitalizacyjne zostaną wykonane 
jeszcze w 2021 r., a po zakończeniu pro-
cesu kopiowania cyfrowego skany prze-
kazane zostaną do indeksacji. Finalnym 
efektem projektu będzie umieszczenie 
skanów wraz z  indeksem na głównej 
stronie archiwów państwowych www.
szukajwarchiwach.gov.pl, na stronie 
gminy żydowskiej oraz na stronie Funda-
cji − www.cmentarzezydowskie.org.

NOWE	WPISY	NA	LIŚCIE	POMNIKÓW	
HISTORII
Siedemnastowieczny drewniany kościół 
św. Jana Chrzciciela w Orawce (pow. no-
wotarski), historyczny zespół Tykocina, 
zespół zamkowo-parkowy w Pszczynie 
i dawne opactwo Kanoników Regular-
nych w Czerwińsku nad Wisłą uznane 
zostały za pomniki historii. 
Kościół w Orawce dzięki wyjątkowej 
klasie artystycznej i autentyzmowi ar-
chitektury, wystrojowi i wyposażeniu 
wnętrza stanowi cenny dokument dzie-
jów i kultury materialnej. Świątynia 

słynie z zachowanych czterech malo-
wanych w motywy pasyjne tzw. kurtyn 
wielkopostnych. 
Obszar następnego pomnika historii − 
Tykocina − jest ograniczony od północy 
rzeką Narew, od południa ul. Zagumien-
ną, Choroszczańską, terenem dawnego 
klasztoru bernardynów, ul. Kaczorowską 
i Holendry, od wschodu cmentarzem 
rzymskokatolickim, a od zachodu cmen-
tarzem żydowskim. 
Obszar zespołu zamkowo-parkowe-
go Pszczyny obejmuje zamek, oficynę, 
bramę, tzw. Bramę Wybrańców, Bramę 
Chińską, dawne zabudowania gospo-
darcze oraz park krajobrazowy wraz ze 
znajdującymi się na jego terenie przykła-
dami architektury ogrodowej i obiektami 
sepulkralnymi. 
Z kolei wpisany na listę pomników histo-
rii Czerwińsk nad Wisłą to dawne opac-
two Kanoników Regularnych z kościołem 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
nie, skrzydłami klasztornymi, plebanią, 
dzwonnicą, dawną stajnią i wozownią 
oraz ogrodem.

REMONT	KAPLICY	ZAMKOWEJ	
ZAMKU	SUŁKOWSKICH	
Zakończyła się renowacja kaplicy zam-
kowej św. Anny przy Zamku Sułkow-
skich w Bielsku-Białej. Założeniem prac 
było odtworzenie wystroju wnętrza ka-
plicy. Niemożliwa była rekonstrukcja 
ołtarza głównego, ale w  tym miejscu, 
w  którym stał ołtarz, na ścianie połu-
dniowej kaplicy, umieszczony został 
oryginalny obraz Kajetana Hungera, 
ukazujący Marię ze św. Anną i  św. Jo-
achimem. Udało się natomiast odtwo-
rzyć oratorium.
Dzięki pracom archeologicznym i  in-
wentaryzacyjnym pod posadzką bada-
cze ustalili profil pochówków i przypisa-
li je do konkretnych osób. Pochówków 
jest siedem − pierwszy pochodzi z 1865, 
a ostatni z 1940 r. Na ścianach kaplicy 
siedem epitafiów upamiętnia znaczniej-
szych przedstawicieli rodziny książęcej, 
których nagrobki nie zachowały się. 
Tablica odnosząca się do najstarszego 
przedstawiciela rodziny dedykowana 
jest Aleksandrowi Antoniemu III.
Prace archeologiczne prowadzone przy 
okazji renowacji kaplicy przyniosły też 
sporo nowych danych, m.in. w miejscu 
kaplicy odkryto pozostałość średnio-
wiecznego zamku − basztę południo-
wo-wschodnią. Okazało się, że baszta 
była zdecydowanie większą budowlą 
i pełniła inną funkcję, niż mogło to wy-
nikać z wcześniejszych badań.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce

Karty pochówkowe z cmentarza żydowskiego w Łodzi
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RENOWACJA	DWORCA	
W	SZKLARSKIEJ	PORĘBIE	GÓRNEJ
Zabytkowy dworzec w  Szklarskiej Porę-
bie Górnej znów służy podróżnym. Pod-
dana renowacji elewacja podkreślona 
została nocą przez iluminację, a  nowo 
zaadaptowane wnętrza spełniają współ-
czesne standardy obsługi podróżnych. 
Dworzec został wybudowany w  1902  r., 
a następnie rozbudowany, obecny kształt 
uzyskał w  1919  r. Renowacji poddano 

elewacje wszystkich obiektów tworzą-
cych kompleks wraz ze znajdującymi 
się na nich detalami architektoniczny-
mi. Szczególnie okazale prezentuje się 
elewacja budynku głównego. W  dolnej 
jej części oczyszczono granitowy cokół, 
a w górnej położono drewnianą okładzi-
nę, charakterystyczną dla stylu lokalne-
go. Pomiędzy tymi dwiema częściami 
wykonano jasny, ryflowany tynk. Dawne 
piękno odzyskały również parterowe czę-
ści dworca. Na wschodniej konserwację 
przeszła drewniana okładzina. Z kolei na 
zachodniej renowacji poddano elewację 
w  stylu muru pruskiego. Warto zwrócić 
uwagę na stolarkę okienną i  drzwiową. 
Ciekawostką jest też odnalezienie i  od-
restaurowanie starego napisu z  dawną 
nazwą stacji.
Przebudowa dworca objęła także jego 
wnętrze, które zyskało nową aranżację 
i funkcję. 

POWRÓT	POSŁÓW
W połowie kwietnia br. przeprowadzono 
próbny montaż gipsowych modeli figur 
posłów moskiewskich i szwedzkich, które 
od XVII do drugiej połowy XIX w. zdobi-
ły fasadę Pałacu Biskupów Krakowskich 
w Kielcach. Przywrócenie zabytkowemu 
budynkowi (obecnie siedziba Muzeum 
Narodowego w  Kielcach) utraconych 
rzeźb jest niewątpliwie jednym z bardziej 
spektakularnych etapów remontu pała-
cu w ramach projektu „Pałac w muzeum, 
Muzeum w  Pałacu. Ochrona, zachowa-
nie i  udostępnienie na cele publiczne 
zabytków ruchomych i  nieruchomych 
o  znaczeniu ogólnopolskim”, realizowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ponowna realizacja wizerunków posłów, 
z  którymi rokowania pokojowe prowa-
dził biskup krakowski i  kanclerz wielki 

koronny Jakub Zadzik, fundator pałacu, 
zrealizowanych za jego czasów w postaci 
rzeźb z piaskowca, lecz usuniętych przez 
Rosjan po powstaniu styczniowym, wy-
magała współpracy specjalistów z wielu 
dziedzin nauki. Docelowy montaż goto-
wych czterech rzeźb, odtworzonych m.in. 
na podstawie archiwalnych fotografii 
w  piaskowcu sprowadzonym z  kopalni 
Włochy koło Sandomierza, zaplanowano 
na maj tego roku. Każda z figur ma około 
2,6 m wysokości i waży prawie tonę. Ich 
autorem jest artysta rzeźbiarz i  konser-
wator dzieł sztuki Grzegorz Świerczyński.
Przypomnijmy, że już kilkanaście lat 
temu redaktor „Spotkań z  Zabytkami” 
Wojciech Przybyszewski w  artykule Na 
miarę czasów i  możliwości („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 6, 2007) sugerował, aby 
odtworzyć i ustawić na fasadzie pałacu 
rzeźby z podobiznami posłów. 

WYSTAWA	„BROŃ	PALNA”	
W	MUZEUM	ŁOWIECTWA	
I	JEŹDZIECTWA	W	WARSZAWIE
Dawną broń palną, w  tym okazy my-
śliwskie i  o charakterze sportowym, 
z  przeznaczeniem do strzelania do tar-
czy, oglądać można do 30 czerwca br. na 
wystawie w  Muzeum Łowiectwa i  Jeź-
dziectwa, oddziale Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie. Wszystkie eg-
zemplarze zakupione zostały dzięki do-
tacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.
Zbiór ręcznej, myśliwskiej broni palnej 
zgromadzony w  Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa liczy około 130 sztuk. Trzon 
kolekcji stanowią okazy pochodzące 

z przełomu XIX i XX w., o systemach za-
palających bliższych współczesnym roz-
wiązaniom technicznym. Dlatego zakup 
40 egzemplarzy, wśród których przewa-
żają strzelby rozdzielnego ładowania (ła-
dowane odprzodowo), stał się szczegól-
nie cennym uzupełnieniem muzealnego 
zbioru. Poszerzył się również terytorialny 
zasięg pochodzenia broni. 
Zbiór reprezentuje różnorodne, interesu-
jące rozwiązania konstrukcyjne, charak-
terystyczne dla poszczególnych krajów 
i  czasu powstania. Jest również bogaty 
pod względem użytych materiałów, tech-
nik zdobniczych i  programów ikonogra-
ficznych, wykorzystanych do dekoracji 
drewnianych osad i części metalowych.

KONSERWACJA	BAROKOWYCH	RZEŹB	
OŁTARZOWYCH
W Muzeum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pro-
wadzona jest konserwacja 18 barokowych 
rzeźb ołtarzowych. Uniwersytecka kolek-
cja nowożytnej plastyki ołtarzowej nale-
ży do najcenniejszych w  Polsce. Rzeźby 
w przyszłości będą stanowić najważniej-
szy element stałej ekspozycji w Muzeum 
KUL w części poświęconej sztuce religij-
nej okresu baroku i rokoka. Wartość arty-
styczna rzeźb pozwoli zbudować narrację, 
która stanie się bazą w nauczaniu o roz-
woju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu 
nowożytnego, a  także upowszechni na 
dużą skalę wiedzę o  artystycznej spu-
ściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny. 
Prace konserwatorskie prowadzone są 
w  ramach zadania: „Konserwacja nowo-
żytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Mu-
zeum KUL. Etap III ostatni”.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Dworzec w Szklarskiej Porębie Górnej po remoncie

KAPLICA	KRZYŻANOWSKICH	
PO	REMONCIE
Jednym z  36 projektów zrealizowanych 
w  ubiegłym roku w  ramach programu 
strategicznego Ochrona Polskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą POLONIKA był remont 
kaplicy Krzyżanowskich na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. Prace prze-
prowadzone pod okiem specjalistów 
Instytutu wykonała firma Monument 
Service. Neogotycki zabytek, nazywa-
ny potocznie „kaplicą z chimerami”, był 
zawilgocony, zdewastowany i  tuż przed 
katastrofą budowlaną.

Remont rozpoczęto jeszcze w  2019  r., 
a  zakończył się w  grudniu 2020  r. Nad 
tym projektem pracowały (nie licząc asy-
sty specjalistów Instytutu) 32 osoby – 16 
Polaków i 16 Ukraińców. Wykonano 4951 
zdjęć cyfrowych. Podczas remontu wy-
korzystano 8728 cegieł, a  zniszczonych 
z  elewacji wymieniono 3805. Ceramika 
na dachu wymagała całkowitego odtwo-
rzenia. Zachowało się zaledwie 25 szy-
bek witrażowych, więc 1088 wyproduko-
wano od nowa.

Kaplica Krzyżanowskich we Lwowie – fragment z chimerą
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Na	początku	sierpnia	1923	r.	na	łamach	czasopisma	
„Świat”	w	rubryce	z	najważniejszymi	wypadkami	minionego	
tygodnia	zamieszczono	krótką,	acz	bardzo	wymowną	notkę	
o	treści:	„W obradach nad zwrotem polskich dzieł sztuki 
powtarzają bolszewicy w Moskwie stereotypowy frazes: 
Nie można odnaleźć! – Oczywiście, zwłaszcza gdy się nie chce 
szukać”.	Notka	ta	dobrze	charakteryzuje	trudną	współpracę	
z	bolszewicką	Rosją	w	zakresie	rewindykacji	dóbr	polskiej	
kultury	na	mocy	traktatu	ryskiego.

Traktatu ryskiego  
blaski i cienie
mariusz kolmasiak



Traktat ryski podpisano 18 marca 
1921  r. w  Rydze. Kończył wojnę 
polsko-bolszewicką, ale także ure-
gulował kilka spraw istotnych dla 

międzysąsiedzkich stosunków – przebieg gra-
nicy oraz kwestie związane z ludnością obu na-
rodowości, przygranicznym transportem, go-
spodarką i handlem. Traktat ryski miał też cha-
rakter rozrachunkowy, dlatego gwarantował 
Polsce odszkodowania za jej wkład w  rozwój 
Imperium Rosyjskiego, zwrot znajdujących się 
tam kapitałów, reewakuację mienia gospodar-
czego wywiezionego w czasie pierwszej wojny 
światowej (np. maszyny fabryczne czy loko-
motywy) oraz rewindykację dóbr kultury.

Zwłaszcza ostatnia sprawa, uregulowana 
w  artykule XI, była istotna, ponieważ dzię-
ki rewindykacji do Polski powróciły zabytki, 
pamiątki narodowe, księgozbiory i  archiwalia 
grabione przez lata zaborów oraz ewakuowa-
ne w  głąb Imperium Rosyjskiego w  okresie 
pierwszej wojny światowej, a  zatem w  latach 
1772-1915. Dotyczyło to mienia publicznego, 
kościelnego oraz prywatnego. Oficjalna doku-
mentacja procesu rewindykacyjnego spłonęła 
w  Warszawie w  1944  r., dlatego badanie tego 
tematu opierać musi się w  Polsce głównie na 
źródłach drukowanych, drugorzędnych do-
kumentach, wspomnieniach czy prasie. Nie 
sposób zatem podać pełnych efektów z suma-
rycznym wyliczeniem wszystkich odzyska-
nych obiektów. Taka lista byłaby z  pewnością 
bardzo długa, ponieważ i  skala grabieży była 
ogromna. Na wyobraźnię działają już infor-
macje na temat ilości niektórych odzyskanych 
dóbr kultury – choćby około 64 wagonów 
z  wyposażeniem carskich rezydencji czy tak 
licznych skrzyń z książkami w Bibliotece Na-
rodowej, których częściowo nie rozpakowano 
do wybuchu drugiej wojny światowej. Także 
przykłady konkretnych zabytków robią wra-
żenie. Wśród nich znalazły się Szczerbiec i pa-
miątki po królach, jak np. chorągiew Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów Zygmunta Au-
gusta, miecz podarowany Janowi Sobieskiemu 
przez papieża Innocentego IX, płaszcz Orde-
ru Świętego Ducha przysłany mu przez fran-
cuskiego króla Ludwika XIV i  strzemię Kary 
Mustafy zdobyte pod Wiedniem czy berło, 

miecz koronacyjny i łańcuch Orderu Orła Bia-
łego po Stanisławie Auguście. Ponadto były to 
arrasy i głowy wawelskie, pamiątki po polskich 
bohaterach narodowych, pomnik ks. Józefa 
Poniatowskiego, militaria, jak choćby armaty 
z Radziwiłłowskiego Nieświeża czy wojskowe 
sztandary polskiego wojska, ogólnopaństwo-
we archiwalia, wśród których była m.in. Me-
tryka Koronna czy oryginał konstytucji Króle-
stwa Polskiego w ozdobnym futerale w postaci 

1 |	Pamiątkowy	
egzemplarz	traktatu	
ryskiego	z	podpisami	
członków	polskiej	delegacji	
(w	zbiorach	Archiwum	
Ministerstwa	Spraw	
Zagranicznych)
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empirowej szkatuły, książki i rękopisy z Biblio-
teki Załuskich, w tym kroniki Wincentego Ka-
dłubka i  Jana Długosza, monumentalna „Bi-
twa pod Grunwaldem” pędzla Jana Matejki.

Nie można też zapominać o  bezcennym 
wyposażeniu Zamku Królewskiego w Warsza-
wie oraz o odzyskanym na mocy artykułu XII 
– który mienie panującego rodu Romanowów 
przekazywał na własność państwa polskiego 
– wyposażeniu carskich rezydencji w  Łazien-
kach Królewskich, Belwederze i Spale.

Odzyskanie tych wszystkich dóbr polskiej 
kultury nie było łatwym zadaniem. Najpierw 
w ramach rozmów w Rydze, które w pewnym 
momencie otarły się nawet o  tragikomicz-
ną groźbę wojny. Bolszewicy spytali bowiem 
w  rozdrażnieniu, czy Polacy – przez brak 
ustępstw w  omawianym punkcie dotyczącym 
rewindykacji – zezwalają na „wyciągnięcie 

armat”, na co usłyszeli odpowiedź: „możemy 
to przyjąć, zagrzmią armaty!”. Było to, jak we 
wrześniu 1921  r. zanotował historyk Włady-
sław Semkowicz, członek polskiej delegacji 
obradującej w Rydze, „pobrzękiwanie szabelką 
przez stronę rosyjską” (W. Semkowicz, Sprawa 
rewindykacji archiwów i  zabytków (zza kulis 
rokowań pokojowych w  Rydze), Kraków 1921, 
s.  9). Niewątpliwie jednak i  przez stronę pol-
ską, ponieważ nikt wówczas nie prowadziłby 
wojny o  dzieła sztuki. Świadomi tego Rosja-
nie zrobili więc wiele, aby później jak najbar-
dziej ograniczyć zapisy traktatu ryskiego. Re-
windykacja niejednokrotnie wiązała się przez 
to z  walką na argumenty na forum powoła-
nej w  tym celu Mieszanej Komisji Specjalnej, 
składającej się z  przedstawicieli delegacji obu 
stron.

Istotnym czynnikiem, który – zgodnie ze 
słowami Witolda Suchodolskiego, wicepreze-
sa Delegacji Polskiej – „niesłychanie hamował 
tempo prac” w  tym zakresie, były międzysą-
siedzkie stosunki. Bardzo zmienne, ponieważ 
zależne od wielu czynników, niejednokrotnie 
ocierających się o  konflikty dyplomatyczne. 
Czasem decydująca była też sytuacja między-
narodowa. Wówczas im Rosja miała lepsze po-
łożenie, tym mniejsza była jej chęć do współ-
pracy. Szczęśliwie dla Polski zdarzały się też 
okresy, gdy sytuacja ta ulegała pogorszeniu, 
dzięki czemu zmniejszał się opór bolszewików.

Sytuację między Polską i  Rosją wraz z  jej 
wpływem na działania na polu rewindykacji 
trafnie podsumował Suchodolski. W  1929  r. 
przyczyn opóźnień – tak w pracach na forum 
Mieszanej Komisji Specjalnej, jak i  w  realiza-
cji powziętych tam uchwał – upatrywał wła-
śnie w  „sporadycznie wynikających zatargach 
ogólno-politycznych między obu rządami” oraz 
w presji, jaką bolszewicy w ten sposób wywie-
rali w  celu wywiązania się przez Polskę z  in-
nych traktatowych zobowiązań. Stwierdził 
wręcz, że tempo jej prac było „barometrem 
politycznej pogody polsko-sowieckiej” (W. Su-
chodolski, Zarys rewindykacji polskiego mienia 
muzealnego z  Rosji na podstawie traktatu ry-
skiego, [w:] Wystawa rewindykacyjna Zbiorów 
Państwowych. Wybór dzieł sztuki i  pamiątek 
narodowych, odzyskanych z  Rosji na podstawie 
traktatu pokojowego w Rydze, Warszawa 1929, 
s. 20-21).

Już sam termin inauguracji działalności 
Mieszanej Komisji Specjalnej – mającej na-
stąpić w  ciągu sześciu tygodni począwszy od 

2 | Wnętrze	Pałacu	na	
Wyspie	w	Łazienkach	
Królewskich	opróżnione	
z	wyposażenia	po	ewakuacji	
Rosjan	w	1915	r.	(fotografia	
w	zbiorach	Instytutu	Sztuki	
PAN	w	Warszawie)
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16 kwietnia, czyli od dnia ratyfikacji traktatu 
ryskiego – został przesunięty o  kilka miesię-
cy. Przez napięte stosunki sąsiedzkie Komi-
sja zebrała się bowiem po raz pierwszy dopie-
ro 7  października 1921  r., a  takie opóźnienia 
stały się powtarzalnym elementem rosyjskiego 
działania.

Polacy, zgodnie z obustronnymi – i jak czas 
pokazał nazbyt optymistycznymi – ustalenia-
mi mieli rok na przedstawienie swoich żądań. 
Powinni je więc przekazać bolszewikom do 
października 1922 r. i w ciągu kolejnego roku 
je zrealizować. Założony cel okazał się niereal-
ny, ponieważ z jednej strony skala zadania była 
ogromna, z  drugiej zaś poważne utrudnienie 
stanowiła niechęć do rzetelnej współpracy po 
stronie rosyjskiej.

Co prawda po przełamaniu początkowych 
trudności bolszewicy na pierwszym posiedze-
niu Mieszanej Komisji Specjalnej pozytyw-
nie odnieśli się aż do 33 z 80 wysuniętych żą-
dań, jednak zdaniem Suchodolskiego mógł to 
być z  ich strony wybieg. Uważał bowiem, że 

u  bolszewików „ujawniła się niewątpliwa in-
tencja zainaugurowania prac Komisji Specjal-
nej wynikami pozytywnymi, aby w  ten sposób 
dać wyraz lojalnemu stosunkowi do zobowią-
zań traktatowych” (W. Suchodolski, Zarys…,  
s. 26).

Gorzej było już jednak z realizacją tych wy-
ników, o czym świadczy choćby próba kolejne-
go odroczenia postanowień z 15 października 
1921  r. o  wydaniu zbiorów z  Orużejnej Pała-
ty. Jako niespodziewaną przyczynę podano 
bowiem… Boże Narodzenie. Tak o  tym pisał 
Antoni Olszewski, przewodniczący Delegacji 
Polskiej w Mieszanej Komisji Specjalnej: „Jako 
powód nowej zwłoki podano zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia […]. Święta te zostały przez 
oficjalnego Zastępcę Prezesa Delegacji Rosyjsko-
-Ukraińskiej w  Komisji Specjalnej uznane za 
siłę wyższą (vis major, jak się wyraził) – wo-
bec czego Delegacja Rosyjsko-Ukraińska składa 
z  siebie odpowiedzialność za dotrzymanie ter-
minu. […] Uwaga Prezesa Delegacji Polskiej, że 
cechą siły wyższej »vis maior« jest niemożność 

3 | Regalia	Stanisława	
Augusta	na	fotografii	
z	albumu	Mariana	
Morelowskiego	z	około	
1917-1918	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)
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przewidzenia jej z  góry i  że data świąt Bożego 
Narodzenia da się zawczasu określić, – uwaga 
ta nie zachwiała w najmniejszym stopniu stano-
wiska, zajętego przez Delegację Rosyjsko-Ukra-
ińską” (A. Olszewski, Prezes Delegacyj Polskich 
w  Komisjach Mieszanych i  Reewakuacyjnej 
i Specjalnej w Moskwie do Prezesa Delegacyj Ro-
syjsko-Ukraińskich d. 31 grudnia 1921 r., War-
szawa 1922, s. 30-31).

Tym samym współpraca w zakresie rewin-
dykacji wchodziła więc w fazę, którą charakte-
ryzowały przewlekające się dyskusje, interpre-
tacje zapisów traktatu ryskiego, wymiany refe-
ratów i ekspertyz czy kwerendy źródłowe.

Rola bolszewickich ekspertów, jak się zda-
je, ograniczała się często do utrudniania pracy 
Polakom. Suchodolski wspominał w  związku 
z  tym, że „przejrzawszy rychło metodę prze-
wlekania sprawy pseudonaukowymi wywodami 
ekspertów”, Polacy wycofali się z  służących ta-
kim dyskusjom podkomisji. Dążyli do rozpa-
trywania spraw na forum Mieszanej Komisji 
Specjalnej, ponieważ tam łatwiej było skłonić 
bolszewików do „bezpośredniego deklarowania 
swego stanowiska”, a  tym samym do podejmo-
wania wiążących decyzji (W. Suchodolski, Za-
rys…, s. 24-25).

Dyskusje często dotyczyły zamienników 
oferowanych za należne Polsce dobra kultury. 
Innym bowiem wybiegiem, stosowanym w sy-
tuacji udowodnienia swych praw, było powo-
ływanie się na ten punkt artykułu XI, w  któ-
rym dopuszczono możliwość wydania ekwiwa-
lentu. W intencji Polaków, zgadzających się na 
umieszczenie tego zapisu w  traktacie ryskim, 
miał on być stosowany okazjonalnie. Strona 
rosyjska nadużywała go jednak, co Suchodol-
ski wspominał następująco: „Niewinne to na 
pozór ustępstwo, które miało być zastosowane 
w okolicznościach wyjątkowych, dało potem spo-
sobność ekspertyzie rosyjskiej […] rozwinąć taki 
zasób wykrętnej a  chwilami wprost naciąganej 
interpretacji […], że w  gruncie rzeczy olbrzy-
mia większość należnych Polsce przedmiotów 
musiałaby zdaniem tych uczonych ekspertów 
pozostać w zbiorach rosyjskich, a Polacy winniby 
zadowolnić się ekwiwalentem. A że dostarczenie 
ekwiwalentu obciąża rząd sowiecki, to w grun-
cie rzeczy mało ekspertów rosyjskich (z reguły nie 
komunistów) obchodzi; najważniejsza rzecz, 
aby cenniejsze muzealja z Polski pochodzące po-
zostały nadal w dawnych cesarskich zbiorach ku 
chwale »jedinoj niedielimoj« Rosji” (W. Su-
chodolski, Zarys…,  s. 19).

4 | Portrety	królowej	
Jadwigi	i	Jana	Olbrachta	
autorstwa	Marcella	
Bacciarellego	na	fotografii	
z	albumu	Mariana	
Morelowskiego	z	około	
1917-1918	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)
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Przewagą Rosjan był w przypadku ekwiwa-
lentów fakt, że obiekty znajdowały się w  ich 
posiadaniu, a traktat nie przewidywał żadnego 
arbitrażu na wypadek konfliktów na tym tle. 
Odzyskanie takich dóbr kultury zależało więc 
od wielu czynników.

Jako przykład może tu posłużyć Gabinet 
Rycin z  Uniwersytetu Warszawskiego, który 
po skonfiskowaniu po upadku powstania listo-
padowego został wcielony do Akademii Sztuk 
Pięknych w  Petersburgu. Dla strony polskiej 
– dysponującej zachowanymi w  uniwersytec-
kim archiwum spisami i urzędowymi pokwito-
waniami odbioru kolekcji, a także powszechną 
wiedzą o  miejscu jej ówczesnego przechowy-
wania – rewindykacja wydawała się oczywista, 
dla strony rosyjskiej, w  imieniu której głos za-
brał prof. S. Trojnickij, dyrektor Ermitażu, nie 
była to jednak taka prosta sprawa. Trojnickij 
bowiem stwierdził, że „podręczne szkolne mu-
zeum Petersburskiej Akademji Sztuk Pięknych 
stanowi światowej sławy i  znaczenia zbiór mu-
zealny, z którego nie można bez szkody dla nauki 
światowej zabierać […] Gabinetu Rycin” (W. Su-
chodolski, Zarys…, s. 24). Stanowisko wydania 
ekwiwalentu poparła delegacja sowiecka, co po-
czątkowo uniemożliwiło zwrot. Dopiero z cza-
sem, w  zamian za ustępstwo w  innej sprawie, 
zgodzono się na oddanie tego zbioru. Historia 
miała ciąg dalszy – szkolne muzeum zostało zli-
kwidowane przez sowiecki Komisariat Oświaty, 
który uznał je za „przypadkowe nagromadzenie 
muzealjów bez większego znaczenia naukowego 
i pedagogicznego”. Suchodolski skwitował to pi-
sząc, iż „trudno o bardziej bezceremonialne zde-
zawuowanie własnego eksperta”. Nie można jed-
nak wykluczyć, że faktycznie to Gabinet Rycin 
stanowił najcenniejszy zbiór tego muzeum i po 
jego rewindykacji los placówki był przesądzony 
(W. Suchodolski, Zarys…,  s. 24).

Innym z  narzędzi służących do sabotowa-
nia współpracy było niedopuszczanie strony 
polskiej do znajdującej się w Rosji dokumenta-
cji, której nieznajomość często uniemożliwia-
ła udowodnienie praw do przechowywanych 
tam zabytków. Były to materiały dotyczące car-
skich grabieży i konfiskat, jak również inwen-
tarze instytucji, do których wcielono zabrane 
z  Polski przedmioty. Jednocześnie Rosjanie 
wymagali, aby „poszczególne żądania polskie 
były jak najściślej udokumentowane”. Postę-
powali tak pomimo instrukcji wykonawczej 
do artykułu XI, która przewidywała wspólną 
kwerendę w inwentarzach, spisach itp.

Współpraca daleka była od wspólnych po-
stanowień, co Suchodolski podsumował, pi-
sząc: „strona polska zmuszona była mobilizo-
wać cały materjał, dotyczący skonfiskowanych 
zbiorów polskich, rozproszony w  setkach dzieł, 
perjodyków, nieraz polegający na drobnych 
wzmiankach w  literaturze naukowej, przeszu-
kiwać całe archiwa w Polsce, zarówno państwo-
we jak prywatne, aby natrafić na ślady przynaj-
mniej danej konfiskaty, o  której zachowała się 
jedynie tradycja ustna lub wzmianka pamięt-
nikarska”. Dodał, że polscy eksperci działali 
„drogą żmudnych zestawień i porównań pozycji 
w  starych drukowanych inwentarzach zbiorów 
rosyjskich”, przy czym „wiele takich inwentarzy 
zdobyto wyłącznie na rynku antykwarskim, bo 
egzemplarze posiadane przez muzea i  bibljote-
ki rosyjskie były niedostępne” (W. Suchodolski, 
Zarys…,  s. 22-23).

Odnotować jednak należy, że zdarza-
ły się jednocześnie przypadki – oczywiście 

5 | Roczniki, czyli kroniki 
sławnego Królestwa 
Polskiego Jana	Długosza	
z	około	1495-1515	ze	
zbiorów	Biblioteki	Załuskich;	
u	dołu	stempel	Cesarskiej	
Biblioteki	Publicznej	
w	Petersburgu,	w	której	
dzieło	Długosza	było	
przechowywane	po	grabieży	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej	w	Warszawie)
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nieoficjalne ze strachu przed bolszewikami 
– pomocy udzielanej przez fachowy personel 
z rosyjskich instytucji kultury. Udostępniał on 
Polakom zbiory do oceny, kwalifikował je do 
zwrotu lub chronił przed praktykowaną przez 
komunistyczne władze sprzedażą za granicę 
dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych.

Gorsze chyba jednak od uzależniania 
współpracy od okoliczności politycznych czy 
innych obstrukcyjnych działań było obłud-
ne podejście do zadeklarowanych w  Rydze 
zobowiązań.

Niewątpliwie walka o zachowanie jak naj-
większego stanu posiadania bolszewików 
była przede wszystkim zadaniem stojącego na 
pierwszej linii tego frontu Piotra Wojkowa, 
przewodniczącego Delegacji Rosyjsko-Ukra-
ińskiej w  Mieszanej Komisji Specjalnej. Była 
to walka niejawna, prowadzona wręcz pod 
pozorem życzliwego podejścia do postulatów 
strony polskiej. O sukcesie Wojkowa – któ-
ry w  korespondencji z  Antonim Olszewskim, 
swoim odpowiednikiem z  Delegacji Polskiej, 
podpisywał się „Z prawdziwym poważaniem 
pokorny sługa Pański” – świadczy opinia Wi-
tolda Suchodolskiego z  1929  r., w  której – 
przy okazji jego niedawnego tragicznego zgo-
nu – stwierdził ze smutkiem: „Śmierć posła 
Wojkowa była poważną stratą dla Delegacji Pol-
skiej, gdyż, obok wielkiej inteligencji i doświad-
czenia w sprawach Komisji Specjalnej, żywił on 
szlachetną ambicję możliwie pełnego zlikwido-
wania pretensyj polskich z  tytułu rewindykacji, 

jako mącącej stosunki pomiędzy obu narodami 
spuścizny czasów carskiego regime‘u” (W. Su-
chodolski, Zarys…, s. 30-31). Tymczasem do-
wodem na bezwzględność jego działań był 
przygotowany w 1923 r. tajny raport dla par-
tyjnych przełożonych, objaśniający jego dwu-
licową postawę. Tak tajny, że druk 45 egzem-
plarzy odbywał się pod specjalnym nadzorem, 
matryce przetopiono od razu po wykonaniu 
ostatniego z nich, a najważniejsze dane liczbo-
we Piotr Wojkow ze względów bezpieczeństwa 
naniósł w nich już własnoręcznie.

Lektura tego raportu uzmysławia przyjętą 
przez Rosjan taktykę. Wojkow otwarcie omó-
wił w nim toczący się proces rewindykacji dóbr 
kultury i  reewakuacji mienia gospodarczego, 
w tym swoje wybiegi mające na celu ogranicze-
nie polskich żądań, przede wszystkim w  dru-
giej kwestii, gdzie jego zadaniem było obronić 
„proletariacką gospodarkę do ostatniego gwoź-
dzia”. Natomiast w  zakresie mienia zabytko-
wego utrzymywał, że przeważnie bolszewickie 
„stanowisko polegało na lojalnym wypełnianiu 
postanowień Traktatu Ryskiego” i  dzięki temu 
zaspokojono „lojalnie i  bez zbędnych sporów 
prawie całą niezmierzoną sumę żądań Polski” 
( Jerzy Kumaniecki, Tajny raport Wojkowa, czy-
li radziecka taktyka zwrotu mienia gospodarcze-
go i  kulturalnego po pokoju ryskim, Warszawa 
1991, s. 192).

Jego słowa niejednokrotnie jednak za-
przeczały odgórnym działaniom w  bolsze-
wickiej delegacji z  Wojkowem na czele, jak 

6 | Jan	Matejko,	„Bitwa	
pod	Grunwaldem”	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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i oddolnym w ramach wsparcia ekspertów ro-
syjskich i ukraińskich. Dobrym przykładem tej 
postawy były archiwa – dawne oraz te utwo-
rzone już w latach zaborów.

W przypadku np. akt wołyńskich ich zwrot 
zablokowano argumentami tak dalekimi od 
litery postanowień z  1921  r., że było to trud-
ne do zaakceptowania nawet przez samych 
bolszewików. Wojkow pisał: „Należy stwier-
dzić, że z  punktu widzenia Traktatu Ryskiego 
zupełnie nie mamy racji. Nie zatrzymując się 
nad tym z powodu braku miejsca, mogę stwier-
dzić jedno, że zarówno rosyjscy, jak i ukraińscy 
prawnicy musieli to skonstatować w rozmowach 
z  nami. Nie przeszkodziło to nam w  doborze 
argumentów, lecz, eheu [niestety], nie podoba-
ły się one nie tylko Polakom, ale i nam samym” 
( J. Kumaniecki, Tajny…, s. 167).

W analogiczny sposób potraktowano kwe-
stię dokumentacji oddziałów rosyjskich insty-
tucji bankowych znajdujących się na polskich 
terenach, której zwrotu odmówiono, ponieważ 
mogła być przydatna do realizacji artykułów 
traktatu ryskiego o  charakterze finansowym. 
Tak pisał Wojkow o archiwaliach, które dziś są 
cennymi źródłami historycznymi: „sformuło-
waliśmy teorię, zgodnie z którą na przykład był 
jeden Bank Państwa, jego oddział zaś w  War-
szawie stanowił jego przedstawicielstwo nie ma-
jące żadnej samodzielności. To samo odnośnie do 
Banku Włościańskiego i Kas Oszczędnościowych. 
Teoria ta nie w  pełni odzwierciedlała faktyczny 

stan rzeczy i  niewątpliwie nie była w  zgodzie 
z wymogami Traktatu Ryskiego, lecz wewnętrz-
nie sprzeczna nie była i wobec tego miała prawo 
bytu. Archiwa Banku Państwa, Włościańskie-
go i  Kas Oszczędnościowych pozostają u  nas” 
( J. Kumaniecki, Tajny…, s. 171).

8 | Rewindykacja dzwonów 
(wg	„Świat”,	nr	46,	1922)

9 | Pomnik	żubra	
z	Białowieży	zeskładowany	
po rewindykacji na 
dziedzińcu	Zamku	
Królewskiego	w	Warszawie;	
od	około	1927	r.	stoi	
w	Spale	(https://
tomaszowmazowiecki.
naszemiasto.pl/historie-
odnalezione-andrzeja-
kobalczyka-jak-zeliwny-zubr	
/ar/c8-4366949)

7 | Arrasy	wawelskie	
podczas	ich	odbierania	
z	Rosji	(wg	„Świat”,	nr	46,	
1922)
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że Polacy zaproponują nowe kompromisowe po-
rozumienie, które za jednym zamachem anuluje 
porozumienie obecne” ( J. Kumaniecki, Tajny…, 
s. 190).

Jeszcze większy problem był z Liceum Krze-
mienieckim, czyli szkołą założoną w  1805  r. 
przez Tadeusza Czackiego przy współudziale 
Hugona Kołłątaja, w  zbiorach której znajdo-
wała się m.in. królewska biblioteka Stanisława 
Augusta. Z  biegiem lat, w  ramach rugowania 
polskiego szkolnictwa, placówkę przeniesiono 
w 1833 r. do Kijowa i przekształcono w rosyj-
skojęzyczny Uniwersytet Świętego Włodzi-
mierza. Wysunięte w  procesie rewindykacyj-
nym żądanie zwrotu zasobu dawnych Aten 
Wołyńskich natrafiło jednak na „kategoryczne 
polecenie Ukrainy, by w  żadnym wypadku go 
nie oddawać”. Zdaniem Wojkowa, który akurat 
w tym przypadku nie widział przeciwwskazań, 
problemem było nieprzejednane stanowisko 
negatywnie nastawionych do Polaków ukra-
ińskich uczonych, których – jak pisał zapew-
ne z pewną dozą literackiej przesady – „lepiej 
w takich wypadkach trzymać za ręce, ponieważ 
oni po prostu biorą się do bicia”. Ich zdaniem 
przejęcie zbiorów Liceum w  Krzemieńcu na-
stąpiło w  ramach reorganizacji sieci szkół na 
terytorium Imperium Rosyjskiego. Piotr Woj-
kow w swym raporcie podważył jednak ukra-
ińską teorię, która nie uwzględniała okolicz-
ności, zwłaszcza zaś polityki rusyfikatorskiej. 
Uznał więc, że „cała ta argumentacja staje się 
bezużyteczna i przeskok z Krzemieńca, ośrodka 
Wołynia, do świętego Włodzimierza w Kijowie 
przestaje być normalną gimnastyką minister-
stwa oświaty” ( J. Kumaniecki, Tajny…, s. 183, 
185). Jego rekomendacja okazała się jednak 
daremna, ponieważ upór ukraińskich uczo-
nych skutkował pozostawieniem w  Kijowie 
krzemienieckiej biblioteki.

Najistotniejszą cezurą w procesie rewindy-
kacyjnym był 16 listopada 1927  r., gdy obie 
strony podpisały Układ Generalny, w  którym 
uregulowano wszystkie sporne kwestie. Z jed-
nej strony Polsce dzięki zawarciu tego dodat-
kowego porozumienia udało się odzyskać ko-
lejną partię zabytków, jednak z drugiej utraci-
ła tym samym prawa do dochodzenia swoich 
roszczeń w przyszłości, np. w przypadku zbio-
rów, o które zwrócono się w przepisowym ter-
minie, ale których bolszewicy wówczas rzeko-
mo nie odnaleźli.

Zasadnicza część procesu rewindyka-
cji dóbr kultury z  Rosji została zakończona 

Podobnie było z  książkami z  założonej 
w  XVIII  w. Biblioteki Załuskich. W  sprawie 
ich zwrotu – wobec oporu strony rosyjskiej – 
zawarto porozumienie znacznie ograniczające 
polski stan posiadania. Ewentualne wątpliwo-
ści w  przypadku poszczególnych egzemplarzy 
wyjaśniane miały być w  Mieszanej Komisji 
Specjalnej, jednak zdaniem Wojkowa ten spo-
sób ich rozwiązywania działał na korzyść bol-
szewików: „W razie rozbieżności również tam 
cały ten spór w  ogóle się nie kończy; ponieważ 
zaś nie ma żadnych powodów, by takie książ-
ki wysyłać do Polski, pozostają one w  Bibliote-
ce Publicznej. Dzięki temu oddawanie książek 
może być sterowane odpowiednio do okoliczności 
i ostatecznie powinno zakończyć się w ten sposób, 

10 | Skrzynie	z	książkami	
rewindykowanymi 
z	Rosyjskiej	Biblioteki	
Publicznej,	około	1925	r.	
(fotografia	w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)
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w  1928  r., choć Mieszana Komisja Specjalna 
nadal istniała. W 1933 r. podpisano protokół 
potwierdzający wykonanie Układu General-
nego, a w 1934 r. protokół końcowy. Delegacja 
Polska swoją pracę zakończyła oficjalnie do-
piero w 1935 r., a w 1937 r. została ostatecznie 
rozwiązana.

Witold Suchodolski w  1929  r. dokonał 
podsumowania niemal wówczas dziesięciolet-
nich prac nad rewindykacją. Miał poczucie, 
że osiągnięto za mało, że powinno odzyskać 
się z Rosji znacznie większą liczbę dóbr naszej 
kultury. Dał temu wyraz, pisząc, że „sąd objek-
tywny o  wynikach tej rewindykacji poprzedzić 
musi gruntowne i  sumienne zbadanie całego 
materjału, zawartego w  aktach Delegacji Pol-
skiej, protokułach Komisji Specjalnej i  memor-
jałach ekspertów stron obu” (W. Suchodolski, 
Zarys…, s.  33). Był bowiem świadomy napo-
tkanych trudności, które usprawiedliwiały taki 
efekt. Miał jednak przekonanie, że rewindy-
kowane przedmioty były potrzebne narodowi 
odzyskującemu niepodległość po tylu latach 
niewoli i  budującemu wówczas swe młode 
państwo: „Zbiory rewindykowane nie są zwykłą 
sumą matematyczną przedmiotów o  mniejszej 
lub większej wartości muzealnej i  materjalnej. 
To są cegiełki z gmachu kultury narodowej, któ-
re ręka zaborcy wyrywała, aby gmachowi temu 
odebrać tkwiące w  przeszłości historycznej fun-
damenty” (W. Suchodolski, Zarys…, s. 33).

Niewątpliwie obłudne postępowanie stro-
ny rosyjskiej położyło się cieniem na „gmachu 
kultury narodowej”, budowanemu dzięki od-
zyskiwanemu z  Rosji polskiemu dziedzictwu. 

Pamiętać jednak należy o  spektakularnych 
efektach osiągniętych mimo wszystkich prze-
ciwności – o  często ikonicznych dobrach 
kultury, bez których nie wyobrażamy sobie 
dziś polskich zbiorów muzealnych. I choć dla 
przedstawicieli rosyjskiej nauki ówczesne sta-
rania rewindykacyjne zostały na potrzeby bol-
szewickiej propagandy w  Europie określone 
w 1922 r. mianem jednego z „barbarzyństw XX 
wieku”, to niewątpliwie dla Polski był to wyraz 
dziejowej sprawiedliwości, która okryła ją bla-
skiem u zarania odzyskanej niepodległości. Bi-
lans rewindykacji, choć nie osiągnięto założo-
nych celów, i tak był bowiem pozytywny.

Rewindykacja dóbr kultury z  Rosji była 
tematem wystawy „Odzyskane dziedzictwo. 
W 100-lecie traktatu ryskiego” przygotowanej 
przez pracowników Muzeum Łazienki Kró-
lewskie – dra Mariusza Kolmasiaka i  Zofię 
Urban. Kuratorzy skupili się w  niej na tema-
cie odzyskania wyposażenia dawnych carskich 
rezydencji, w  tym właśnie Pałacu na Wyspie 
i  Białego Domu, jednak zagadnienie rewin-
dykacji zostało opracowane całościowo – od 
grabieży i ewakuacji po powrót naszych często 
ikonicznych dóbr kultury z bolszewickiej Ro-
sji. Wystawa eksponowana była w Galerii Ple-
nerowej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie 
od 18 marca do 30 kwietnia 2021 r., a obecnie 
można obejrzeć ją na stronie internetowej Mu-
zeum Łazienki Królewskie. Towarzyszy jej pu-
blikacja, w  której kuratorzy przedstawili ów-
czesne losy łazienkowskich zabytków.

Mariusz Kolmasiak

Opublikowana	w	2020	r.	przez	Wydawnictwa	Uniwersytetu	Warszawskiego	
książka	Triumf 1920. Obraz i pamięć	powstała	na	stulecie	Bitwy	Warszaw-

skiej	i	ukazuje	tę	bitwę	w	szerokim	kontekście	historycznym	i	kulturowym.	
Koncepcję	publikacji	 opracowali Jerzy	Miziołek	 i	 Joanna	M.	Sosnowska.	

Jak	czytamy	we	wstępie:	„Choć	[Bitwa	Warszawska]	została uznana za jed-
ną z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach ludzkości, świadomość 
jej znaczenia jest znikoma – na świecie wiedzą o niej tylko 
historycy, specjaliści od tego okresu, a i w Polsce sytuacja nie 
jest dużo lepsza”.	Publikacja	może	wypełnić	tę	lukę.	

W	opracowaniu	zamieszczono	eseje	pióra	historyków	i	hi-
storyków	 sztuki:	 Jerzego	 Miziołka,	 Joanny	 M.	 Sosnowskiej,	
Andrzeja	 Nowaka,	 Jana	 Żaryna,	 Grzegorza	 Nowika,	 Michała	
Janochy,	 Adama	 Tyszkiewicza,	 Marii	 J.	 Olszewskiej,	 Piotra	
Goćka,	Piotra	Jamskiego,	Mirosława	Nagielskiego.	

Motywem	 przewodnim	 publikacji	 jest	 triumf	 militarny,	
na	który	złożyły	się	gigantyczny	wysiłek	całego	narodu,	ge-
niusz	militarny	naczelnego	wodza	i	jego	generałów,	dokona-

nia	oficerów	wywiadu	radiowego	oraz	ogromne	wsparcie	Kościoła.	Tekstom	
przekrojowym	(np.	o	Polsce	w	perspektywie	sowieckiego	imperializmu,	Ko-
ściele	Katolickim	w	1920	r.,	obrazie	wojny	polsko-bolszewickiej	w	 literatu-
rze	polskiej)	towarzyszą	eseje	skupiające	się	na	wycinkowych	tematach,	jak	
np.	Bitwa	Warszawska	w	malarskiej	wizji	Artura	Gattiego	na	fresku	w	kaplicy	
polskiej	w	Loreto,	„Cud	nad	Wisłą”	pędzla	Jana	Henryka	Rosena,	ozdabiają-

cy	 kaplicę	papieską	w	Castel	Gandolfo	 czy	 historia	36.	Pułku	
Piechoty	 Legii	 Akademickiej,	 który	 dzielnie	walczył	w	wojnie	
polsko-bolszewickiej.

Jeden	z	esejów	–	Triumf 1920 i trofea: odzyskanie narodo-
wych dóbr kultury,	autorstwa	Jerzego	Miziołka,	zawiera	rozwa-
żania	na	temat	zawartego	po	zakończeniu	wojny	polsko-bolsze-
wickiej	traktatu	ryskiego,	którego	znaczenie	w	dziejach	polskiej	
kultury	jest	głównym	tematem	tego	numeru.

Motywem	 przewodnim	 książki	 są	 rysunki	 Stanisława	 No-
akowskiego	przedstawiające	łuki	triumfalne	–	artystyczne	wizje	
i	projekty	niezrealizowane.	

Spotkanie z książką

TRIUMF	1920
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Otwarta	w	marcu	w	Zamku	Królewskim	na	Wawelu	wystawa	
„Wszystkie	arrasy	króla.	Powroty	2021-1961-1921”	to	niezwykła	
okazja,	żeby	zobaczyć	wszystkie	zachowane	w	Polsce	arrasy	króla	
Zygmunta	Augusta.	Po	raz	pierwszy	od	stu	lat	na	Wawelu	jest	
eksponowanych	razem	137	tapiserii.

magdalena ozga

Arrasy króla 
Zygmunta 
Augusta



Arrasy Zygmunta Augusta nie były 
i nie są największą europejską ko-
lekcją tapiserii, władca nie był też 
najwybitniejszym kolekcjonerem 

tkanin w ówczesnej Europie. Zachowany na 
Wawelu zespół nie jest także najliczniejszym 
zbiorem muzealnym. W  tej sytuacji moż-
na zadać pytanie, na czym miałaby polegać 
jego wyjątkowość. Czy wiąże się ona tylko 
ze skomplikowaną historią tych tkanin? Czy 
wpływ na to miały niezwykłe zbiegi okolicz-
ności, które kilka razy ocaliły kolekcję? Czy 
wreszcie mają znaczenie godne największego 
szacunku wysiłki wielu znanych i nieznanych 
ludzi, którzy je uratowali, w  zdawałoby się 
beznadziejnych okolicznościach? Odpowie-
dzi na wszystkie te pytania są twierdzące.

Nasz zbiór jest jednak wyjątkowy nie 
tylko z  tych powodów: stanowi największe 
znane dotychczas zlecenie jednej osoby; ani 

wcześniej, ani później nikt nie zamówił tak 
wielu tkanin wykonanych według wspólnego 
zamysłu. Odpowiedzialni za powstanie kar-
tonów tapiserii groteskowych artyści stwo-
rzyli również projekty bordiur całej kolek-
cji, a  twórcy werdiur zaprojektowali arrasy 
nadokienne i naddrzwiowe z herbami Polski 
i  Litwy. Ten jednolity zespół tkanin pełnił 
funkcję zaplanowanego wyposażenia wnętrz 
wawelskiego zamku, które częściowo zostało 
zrekonstruowane na wystawie. W  oknach 
dwóch sal – Sali pod Zodiakiem i  Sali pod 
Planetami – umieszczono dziś pełny zestaw 
arrasów: częściowo zachowane arrasy arka-
dowe, arrasy nad- i podokienne. Do wawel-
skich tkanin na wystawie dołączyła jeszcze 
tapiseria „Upadek moralny ludzkości” ze 
zbiorów Zamku Królewskiego w  Warsza-
wie. W całości kolekcja nie była pokazana od 
czasu jej odzyskania z Rosji, gdzie trafiła po 

1 | Aranżacja	okna	
z	arrasem	arkadowym,	
arrasem nadokiennym 
i	arrasem	podokiennym,	
Sala	pod	Planetami,	Zamek	
Królewski	na	Wawelu
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trzecim rozbiorze Polski, w 1795 r. Nie pre-
zentowano też całego zbioru po jego powro-
cie z Kanady, w której znalazł się w 1940 r., 
po ewakuacji z ogarniętego wojną Krakowa.

Wystawa jest związana z  dwoma roczni-
cami. Pierwsza to stulecie podpisania po-
rozumienia pokojowego w  Rydze, które za-
kończyło wojnę polsko-bolszewicką. Zapisy 
traktatu, uzgodnione między stronami kon-
fliktu, umożliwiły zwrot Zygmuntowskich 
arrasów do Polski. Druga rocznica odnosi się 
do dziejów samej kolekcji i historii muzeum 
– jest to sześćdziesięciolecie otwarcia na Wa-
welu nowej ekspozycji pierwszego i drugiego 
piętra – apartamentów prywatnych i komnat 
reprezentacyjnych po powrocie królewskie-
go zbioru z Kanady. Oba te wydarzenia łączy 
wspólna data – 18 marca. Właśnie dlatego, 
mimo pandemii, muzeum nie zdecydowało 
się na przesunięcie wernisażu wystawy.

Najważniejsze problemy związane z  wa-
welską kolekcją zaprezentowane są w  arty-
kule przez pokazanie sylwetek osób, które 
miały największy wpływ na jej dzieje, przede 
wszystkim w XX w.

Jedną z  tych osób jest Stanisław Świerz-
-Zaleski (1886-1951), kierownik wawelskie-
go oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki 
w latach 1929-1939. Studiował historię sztu-
ki, był także malarzem i zapalonym taterni-
kiem. W pracy spotykały go typowe trudno-
ści – przede wszystkim brak pieniędzy na za-
kup nowych obiektów. Była to podstawowa 
bolączka, z którą się stykał, jednak w okresie, 
gdy kierował muzeum, udało się powiększyć 
inwentarz do nieco ponad 2 400 obiektów.

Organizował ewakuację wawelskich skar-
bów we wrześniu 1939 r. i odbył z nimi dłu-
gą wędrówkę, która zakończyła się w Kana-
dzie, gdzie pozostał jako opiekun muzealiów. 
W 1948 r. wrócił do Polski. Był to inny kraj 
niż ten, który znał. Nie znalazł pracy na 
Wawelu i  został wykładowcą w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

W drodze towarzyszył mu Józef Krzyw-
da-Polkowski (1888-1981), który pracował 
jako kreślarz w  Kierownictwie Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Po wojnie 
pozostał w Kanadzie, choć w 1961 r. przyje-
chał na kilka tygodni do Polski i  odwiedził 
muzeum, w którym pracował przed wojną. 

W 1939 r. na Wawelu trwały przygotowa-
nia do ewakuacji najcenniejszych zabytków 

2 | „Czapla”,	z	serii	
arrasów	krajobrazowo- 
-zwierzęcych,	Bruksela,	
około	1550-1560	
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– pamiątek historycznych, obiektów ze 
Skarbca Koronnego i zespołu arrasów – roz-
poczęły się jeszcze w  kwietniu. 3 września 
transport muzealiów opuścił Kraków, trzy 
dni później do miasta wkroczyli Niemcy.

Trasa ewakuacji wiodła najpierw na 
wschód Polski, gdy zaś do uciekinierów do-
tarła wiadomość o wkroczeniu Armii Czer-
wonej, skierowali się na południe przez Ru-
munię do Francji, gdzie nastąpił półroczny 
postój. Tam otwarto po raz pierwszy za-
mknięte jeszcze w Krakowie skrzynie. Jedna 
z nich była uszkodzona i gdy po przekrocze-
niu granicy polsko-rumuńskiej uchodźców 
zaskoczyła gwałtowna ulewa i  do środka 
dostała się woda, wyrządziła duże szkody – 
pleśń zniszczyła wątki i osnowy, powodując 
uszkodzenie dziewięciu tkanin. Tapiserie zo-
stały oczyszczone i zabezpieczone we Francji, 
jednak na konserwację zabrakło czasu.

Atak Trzeciej Rzeszy na Francję i sukcesy 
armii niemieckiej spowodowały, że zabytki 
z Polski znów ruszyły w podróż. Na począt-
ku czerwca 1940  r. do wawelskiego skarbu 
dołączyły muzealia wywiezione z  kraju in-
nymi drogami – najcenniejsze manuskrypty 
z Biblioteki Narodowej: Kazania świętokrzy-
skie i Psałterz floriański. Znalazły się też tam 
rękopisy Fryderyka Chopina, wywiezione 

z  siedziby Towarzystwa Chopinowskiego, 
i  grupa inkunabułów z  biblioteki Semina-
rium Duchownego w  Pelplinie, w  tym je-
dyny zachowany w Polsce egzemplarz Biblii 
Gutenberga. Do cennego transportu dołą-
czyły także muzealia z Zamku Królewskiego 
w  Warszawie – pamiątki po ostatnim pol-
skim władcy, Stanisławie Auguście Ponia-
towskim, akwamarynowe berło i  insygnia 
Orderu Orła Białego – które już raz dzieliły 
losy arrasów, były bowiem rewindykowane 
po traktacie ryskim z Rosji.

Po krótkim pobycie w Anglii polskie skar-
by narodowe zostały przewiezione na pokła-
dzie „Batorego” za ocean i  12 lipca 1940  r. 
znalazły się w  Kanadzie, która zgodziła się 
udzielić im azylu na czas działań wojennych.

Po zakończeniu wojny zmieniła się sytu-
acja Polski – razem z  pozostałymi krajami 
wschodniej części Europy dostała się pod 
wpływy Związku Radzieckiego. Nowy, ko-
munistyczny rząd z  siedzibą w  Warszawie 
został szybko uznany przez prawie wszystkie 
państwa świata, podobnie postąpiła Kanada. 
Wcześniej jednak rząd londyński nakazał 
Świerzowi-Zaleskiemu i Krzywdzie-Polkow-
skiemu wycofanie przechowywanych pod 
Ottawą muzealiów. Obiekty podzielono: 
Skarbiec Koronny, manuskrypty z Biblioteki 

3 | „Szczęśliwość	rajska”,	
z	serii	„Dzieje	Pierwszych	
Rodziców”,	Bruksela,	około	
1550	(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)
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Narodowej i Pelplina, pamiątki z zamku war-
szawskiego oraz chopiniana zostały złożone 
jako depozyt prywatny kustoszy w  ottaw-
skim oddziale Bank of Montreal w  lutym 
1945 r. Pozostałe obiekty, przede wszystkim 
arrasy, w 1948 r. umieszczono w Musée de la 
province w Quebecu.

Rząd Polski Ludowej długo domagał się 
zwrotu depozytu. Pod koniec lat pięćdziesią-
tych XX w. nieznacznie zmieniła się sytuacja 
polityczna w kraju, uległ też zmianie stosu-
nek emigracji do skarbów wawelskich. Uzna-
no, że nie zachodzi już obawa, iż zwrócone 
do Polski obiekty trafią do Związku Radziec-
kiego i  z  czasem doszło do kompromisu. 
W  grudniu 1958  r. do Kanady przyjechała 
komisja, w  której składzie byli m.in. prof. 
Jerzy Szablowski, dyrektor Wawelu, i  prof. 
Marian Morelowski. Przekazanie przecho-
wywanych w ottawskim banku obiektów od-
było się w Boże Narodzenie 1958 r. Zabytki 
wróciły na Wawel 16 lutego 1959 r. i wkrótce 
otwarto pierwszą wystawę Skarbca.

Na powrót arrasów trzeba było jeszcze po-
czekać. Jerzy Szablowski pojechał po nie do 
Kanady dopiero w grudniu 1960 r. i kolekcja 
dotarła do Polski drogą morską 16 stycznia 
1961  r. Wróciła na Wawel po 21 latach i  5 
miesiącach nieobecności. 18 marca 1961  r. 

otwarto nową stałą ekspozycję wnętrz pierw-
szego i drugiego piętra.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj o prof. Je-
rzym Szablowskim (1906-1989), dyrektorze 
Państwowych Zbiorów Sztuki, który praco-
wał na Wawelu w  latach 1949-1989. Był hi-
storykiem sztuki, zajmował się głównie sztuką 
polskiego Odrodzenia. Urodził się i  studio-
wał w  Krakowie, do Warszawy przeniósł się 
w 1935 r., aby podjąć pracę w Państwowych 
Zbiorach Sztuki. Drugą wojnę światową prze-
żył w  Warszawie, został ranny w  czasie po-
wstania warszawskiego. W 1945 r. wrócił do 
Krakowa, zaczął pracę jako wykładowca w In-
stytucie Historii Sztuki UJ, w  1949  r. został 
mianowany dyrektorem Muzeum Historii 
Wawelu, które w  1952  r. połączono z  Pań-
stwowymi Zbiorami Sztuki.

Był wybitnym muzealnikiem, zaplano-
wał i  przygotował z  wawelskim zespołem 
dwie wielkie wystawy, które zmieniły obraz 
sztuki w  Polsce – „Sztukę dworu Wazów 
w  Polsce” w  1976  r. i  „Odsiecz Wiedeńską 
1683” w  trzechsetną rocznicę bitwy. Dzia-
łał w trudnych czasach, a mimo to udało mu 
się znacząco powiększyć inwentarz muze-
alny o takie dzieła sztuki, jak portret konny 
Władysława IV z kręgu Rubensa czy portret 
Adama Kazanowskiego Pietera Danckersa 
de Rij – oba były darami zaprzyjaźnionego 
z Wawelem szwajcarskiego przemysłowca Ju-
liana Godlewskiego. Jerzy Szablowski zmarł 
u progu przemian politycznych w Polsce, we 
wrześniu 1989 r.

Najważniejszy powrót kolekcji Zygmunta 
Augusta, po ich utracie po trzecim rozbiorze 
Polski w  1795  r., był możliwy dzięki pracy 
członków Specjalnej Komisji Mieszanej. Po-
wołanie jej było jednym z postanowień trak-
tatu ryskiego, zawartego 18 marca 1921  r., 
i  odpowiadała ona za rewindykację dzieł 
sztuki, archiwów, bibliotek i pamiątek histo-
rycznych, które znalazły się w Rosji (zob. ar-
tykuł na s. 4-13). Jednym z członków Komisji 
był Aleksander Czołowski (1865-1944). Ten 
wybitny lwowski uczony, historyk i archiwi-
sta współtworzył i  zorganizował Muzeum 
Historyczne im. Króla Jana III oraz Biblio-
tekę Miejską. Od 1891 do 1937 r. pracował 
w Archiwum Miejskim we Lwowie, którego 
dyrektorem został w 1905 r. Jednak nie te za-
sługi, nie liczne prace historyczne, wreszcie 
nie działalność w  Gronie Konserwatorów 
Galicji Wschodniej sprawiły, że jego osoba 

5 | „Wydra	z	rybą	w	pysku	
i	fantastyczne	gady”,	z	serii	
werdiur,	Bruksela,	około	
1550-1560	(w	zbiorach	
Zamku	Królewskiego	na	
Wawelu)

4 | Fragment	il.	5
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stała się tak ważna dla historii arrasów. W ich 
dzieje Czołowski włączył się, a właściwie zo-
stał włączony przypadkiem, gdy dostał się 
w tryby Wielkiej Wojny.

We wrześniu 1914 r. do Lwowa wkroczyła 
armia rosyjska, która wycofała się w czerwcu 
następnego roku. Rosjanie nie odeszli sami, 
wywieźli 37 zakładników, ważnych obywate-
li zdobytego miasta, wśród nich – dyrektora 
miejskiego archiwum. Czołowski znalazł się 
w Kijowie, który opuścił dopiero w 1917 r., 
pozostał jednak w  Rosji. Po abdykacji cara 
Mikołaja II rosyjski Rząd Tymczasowy 
ustanowił Komisję Likwidacyjną do Spraw 
Królestwa Polskiego. Na jej prośbę Czołow-
ski przybył do Petersburga, żeby zinwenta-
ryzować polskie zabytki przechowywane 
w  rosyjskich archiwach i  muzeach. Udało 
mu się odnaleźć i  opisać 88 arrasów, które 
znajdowały się w pałacu w Gatczynie, jednej 
z rezydencji carskiej rodziny, znajdującej się 

niedaleko Petersburga, a  także w  Muzeum 
Stajni Dworskich, w  Akademii Sztuk Pięk-
nych i Pałacu Zimowym.

Czołowski przebywał nad Newą do grud-
nia 1917 r., kiedy działalność Komisji Likwi-
dacyjnej została zawieszona przez nowy, ko-
munistyczny rząd – Radę Komisarzy Ludo-
wych. Powrócił do Rosji jako przedstawiciel 
odrodzonej Polski. Wynegocjowanym w Ry-
dze zwrotem dzieł sztuki zajęła się Specjal-
na Komisja Mieszana pod przewodnictwem 
Antoniego Olszewskiego. Czołowski uczest-
niczył w  rewindykacji od sierpnia 1921 do 
czerwca 1922 r. Po powrocie do Lwowa pra-
cował dalej w  Archiwum Miejskim. Zmarł 
w  lipcu 1944  r. W  czasie pracy Aleksandra 
Czołowskiego w  Komisji wróciło do Pol-
ski 78 arrasów, w  tym większość tapiserii 
figuralnych.

W pracach Specjalnej Komisji miesza-
nej brał udział również Marian Morelowski 

6 | „Budowa	arki”	
(fragment),	z	serii	„Dzieje	
Noego”,	Bruksela,	około	
1550	(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)
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(1884-1963). Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim romanistykę, kontynuował 
studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie 
także słuchał wykładów historyka sztuki 
Maxa Dwořáka, co wpłynęło na zmianę 
jego zainteresowań. Wybuch wojny w  lecie 
1914  r. zastał go na Wileńszczyźnie. Wraz 
z  żoną zostali internowani jako obywate-
le wrogiego państwa i  czas wojny spędzili 
w Moskwie. Morelowski zaangażował się tam 
w  działalność środowisk polonijnych i  zajął 
się inwentaryzacją poloników. Jego rosyjskie 
doświadczenia okazały się bardzo przydatne, 
gdy przyjechał do Warszawy. Został zatrud-
niony jako referent do spraw rewindykacji 
w  Biurze Prac Kongresowych, zajmującym 
się przygotowaniem materiałów dla człon-
ków delegacji na konferencję pokojową 

w Paryżu. W 1921 r. wrócił do Moskwy, już 
jako członek polskiej delegacji do Specjal-
nej Komisji Mieszanej. Został sekretarzem 
Wydziału Muzealnego i  dzięki doświadcze-
niom z czasu wojny zdołał doprowadzić do 
powrotu pozostałych arrasów, a także innych 
pamiątek historycznych, które Komisji uda-
ło się rewindykować. Pracował w  Rosji do 
1926 r. i po powrocie został zatrudniony jako 
kierownik Państwowych Zbiorów Sztuki od-
działu na Wawelu. Pracował tu do 1929  r.; 
później wykładał na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie. Po drugiej wojnie świa-
towej brał udział w  tworzeniu Katedry Hi-
storii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, szybko jednak przeniósł się do 
Wrocławia i  tam pracował w  Ossolineum 
i na Uniwersytecie Wrocławskim.

7 | Arras	z	monogramem	
wiązanym	króla	„SA”	
i	globusem,	Bruksela,	około	
1560	(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)
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Niezwykłym zrządzeniem losu Marian 
Morelowski pod koniec życia jeszcze raz 
wyjechał z  kraju, żeby przywieźć utracone 
na długo pamiątki historyczne. Tym ra-
zem była to podróż do Kanady. W grudniu 
1958 r. prof. Morelowski pojechał do Otta-
wy z  Jerzym Szablowskim po zabytki, które 
rewindykował z Rosji. Doczekał też powro-
tu arrasów na Wawel – zmarł w 1964 r. we 
Wrocławiu. Jego osoba łączy dwa historycz-
ne wydarzenia z najnowszej historii zespołu 

tapiserii – setną rocznicę zawarcia traktatu 
ryskiego i  sześćdziesiątą rocznicę powrotu 
kolekcji arrasów z Kanady.

Z kolejnymi bohaterami wystawy prze-
nosimy się do XVI stulecia, żeby poznać po-
czątki kolekcji. Jednym z  nich jest Michiel 
Coxcie (1499-1592). Ten wszechstronny 
malarz, projektant witraży i  kartonista nie 
ma dotychczas naukowej monografii, na 
którą bez wątpienia zasługuje. Autorstwo 
projektów wawelskich arrasów figuralnych 
pierwszy przypisał mu Marian Morelowski. 
Już w  1922  r. zaproponował nazwisko Co-
xciena – tylko na podstawie analizy stylu 
malarza. Jego wnioski zostały powszechnie 
przyjęte, choć do dzisiaj nie znalazły się żad-
ne potwierdzające to dokumenty archiwalne, 
naukowcy zajmujący się tapiseriami są zgod-
ni w opinii, że to właśnie Michiel Coxcie jest 
autorem projektów Zygmuntowskich arra-
sów figuralnych.

Urodzony w  Mechelen Michiel Coxcie 
był zapewne uczniem Barenda van Orleya, 
jednego z  najważniejszych twórców projek-
tów tapiserii. Lata trzydzieste XVI w. spędził 
w  Rzymie. Było to wtedy ekscytujące miej-
sce, wypełnione odkrywaną na nowo sztu-
ką antyku, miejsce, w którym Michał Anioł 

8 | „Potop”,	z	serii	
„Dzieje	Noego”,	Bruksela,	
około	1550	(w	zbiorach	
Zamku	Królewskiego	
na	Wawelu)

9 | Fragment	il.	8
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tworzył „Sąd Ostateczny” w  Kaplicy Syk-
styńskiej, a  dzieła Rafaela budziły podziw 
współczesnych. Coxcie wrócił do Niderlan-
dów około 1539 r., a wkrótce potem porzucił 
rodzinne Mechelen i przeniósł się do Bruk-
seli, której obywatelstwo uzyskał w  1543  r. 
Został jednym z malarzy nadwornych Marii 
Węgierskiej, a  później dzieci jej brata: Mał-
gorzaty Parmeńskiej i Filipa II. Tworzył por-
trety, obrazy religijne i kopiował na zlecenie 
swoich patronów obrazy starych mistrzów 
– dla Filipa II namalował kopię słynnego 
Ołtarza Gandawskiego Jana i  Huberta van 
Eycków.

Najważniejszą częścią jego dorobku pozo-
stają jednak projekty tapiserii. Stworzył nie 
tylko kartony do arrasów wawelskich; przy-
pisuje mu się także projekty wielu innych 
tkanin, które powstawały od końca lat trzy-
dziestych XVI  w. Badacze uznają, że karto-
ny wawelskich tapiserii namalowane w ciągu 
dekady po powrocie z Włoch słusznie przy-
niosły mu tytuł „flamandzkiego Rafaela”. 
W  tych dojrzałych dziełach, chyba najlep-
szych, jakie stworzył w ciągu swojego długie-
go życia, wpływy dogłębnie przeżytej sztuki 
Rzymu harmonijnie łączą się z dziedzictwem 
malarstwa niderlandzkiego. Jak napisała ba-
daczka wawelskich tapiserii dr Magdalena 
Piwocka: „Inspiracje, idealnie zaadaptowane 
przez Coxciena – egzystujące obok siebie cytaty 
z  fresków Loggi, Stanz i  Sykstyny – sąsiadu-
ją w  naszych arrasach ze studiami z  antyku, 

noszącymi znamiona bezpośrednich odwzoro-
wań” (M. Piwocka, Echa antyku w  arrasach 
króla Zygmunta Augusta. Rodowód jednego 
gestu, [w:] Eseje o  arrasach króla Zygmunta 
Augusta, Kraków 2020, s.  58). Studia z  an-
tyku, powstałe w czasie rzymskiego pobytu, 
wykorzystał w  tworzeniu monumentalnych 
figur, swobodnie rozmieszczonych w drobia-
zgowo przedstawionym pejzażu.

Świadectwem popularności projektów 
Michiela Coxciena są liczne powtórzenia 
wawelskich arrasów z  serii „Dziejów No-
ego”, które powstawały aż do końca XVII w., 
zachowane w 43 miejscach na świecie. Naj-
wcześniejsze z  nich zostały wykonane kil-
ka lat po wawelskiej editio princeps, około 
1556  r., dla Filipa II. Trzecia repetycja, dla 
jego przyrodniej siostry, Małgorzaty Par-
meńskiej, datowana na lata po 1567  r., za-
chowała się szczątkowo; do naszych czasów 
pozostały dwie tkaniny: „Bóg błogosławi ro-
dzinę Noego” w Rijksmuseum w Amsterda-
mie i dramatyczna scena Potopu w zbiorach 
wawelskich. Ta ostatnia tapiseria pojawiła 
się w Zamku Królewskim jako dar Eleonory 
z Piaseckich Sheldon-Philips z 1938 r. Zosta-
ła wraz z arrasami Zygmuntowskimi ewaku-
owana do Kanady i powróciła w 1961 r.

Najważniejszym bohaterem wystawy 
„Wszystkie arrasy króla” jest sam Zygmunt 
August (1520-1572), ostatni władca z  dy-
nastii Jagiellonów. Koronowany jako dzie-
sięciolatek w  1530  r., samodzielną władzę 

10 | „Potop”,	z	serii	
„Dzieje	Noego”,	
wykonany	dla	Małgorzaty	
Parmeńskiej,	Bruksela,	
po	1567	(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)
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w państwie objął w 1548 r., po śmierci Zyg-
munta I. Badaczka kolekcji dr hab. Maria 
Hennel-Bernasikowa przypuszcza, że idea 
zamówienia tak wielkiej liczby tkanin – oko-
ło 160 – wiąże się właśnie z początkiem jego 
samodzielnych rządów. Miały dodać blasku 
panowaniu, być może uświetnić zamek dla 
Barbary Radziwiłłówny, o  której korona-
cję Zygmunt August tak zaciekle walczył. 
Barbara zmarła jednak w  1551  r., a  arrasy 
pojawiły się po raz pierwszy w  1553  r., na 
trzecim weselu króla, żeniącego się z  Kata-
rzyną Habsburżanką. Uroczystość tę opisał 
jeden z  naocznych świadków – Stanisław 

Orzechowski. Panagyricus nuptiarum Sigi-
smundi Augusti Poloniae Regis stanowi nie-
zwykły dokument, nie tylko poświadczający 
premierę tapiserii na Wawelu, ale i pozwala-
jący zobaczyć, jak wyglądały wnętrza zamku 
uświetnione na tę okazję. Ujawnia też jak 
pierwsi odbiorcy widzieli te tkaniny i jak na 
nie reagowali.

Z ogromnych kolekcji Zygmunta Augu-
sta zostało niewiele. Przepadł znaczny i  bu-
dzący podziw w  Europie zbiór kosztowno-
ści, z  którego dają się zidentyfikować tylko 
pojedyncze klejnoty, rozsiane w muzeach na 
całym świecie. Niewiele też zostało z pieczo-
łowicie zbieranych przez króla militariów. 
Ocalało ich kilkanaście, wszystkie poza Pol-
ską, tak jak wspaniała zbroja konna, darowa-
na przez Annę Jagiellonkę Janowi III Wazie, 
którą dziś można zobaczyć w  Sztokholmie. 
Nieco więcej przetrwało książek z  bibliote-
ki władcy. Najbardziej znaczącym świadec-
twem jego humanistycznego wykształcenia 
i  zainteresowań kolekcjonerskich, obrazem 
wspaniałości oraz przepychu jego dworu 
i  środowiska intelektualnego pozostaje wa-
welska kolekcja arrasów.

Magdalena Ozga

Więcej informacji na temat ewakuacji arrasów wa-
welskich i  ich powrotu z  Kanady można przeczy-
tać w artykule Jerzego T. Petrusa Wojenne losy wa-
welskich zabytków – powrót Skarbów Narodowych 
w 1959 r., „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2019. 

11 | Portret	króla	
Zygmunta	Augusta,	Polska,	
koniec	XVI	w.	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie)

(ilustracje: 1 – fot. Anna 
Stankiewicz / Zamek Królewski 
na Wawelu; 2-9 – fot. 
Tomasz Śliwiński / Pracownia 
Digitalizacji UPJPII; 10 – fot. 
Stanisław Michta; 11 – fot. 
Anna Olchawska, Karol Kowalik)
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„Sławna rzeźba”, 
czyli rewindykacja dzieła 
Oskara Sosnowskiego z Rosji

Wokół jednego zabytku

Spośród odzyskanych po traktacie ryskim z 1921 r. 
dóbr polskiej kultury warto zwrócić uwagę na me-
trowej wysokości marmurowy posąg dłuta Oskara 
Sosnowskiego, przedstawiający postacie Władysła-

wa Jagiełły i jego małżonki Jadwigi Andegaweńskiej.
Rzeźba powstała w 1853 r. i wkrótce trafiła do zbiorów 

Muzeum Starożytności w Wilnie, gdzie jej wizerunek – jako 
symbol unii polsko-litewskiej i  chrystianizacji Litwy – stał 
się bardzo popularnym motywem na drukach patriotycz-
nych, zwłaszcza w  okresie powstania styczniowego. Skła-
dano tam również kwiaty. Generał-gubernator wileński 
Michaił Murawjow nakazał więc jej usunięcie, w  rezulta-
cie czego na długie lata trafiła do Rosji – najpierw zapew-
ne do petersburskiego Ermitażu, a  następnie do Orużejnej 
Pałaty w  Moskwie, czyli do Zbrojowni Kremlowskiej. Tak 
Wiktor Przecławski pisał o niej w 1920 r. w swej publikacji 

O polskich pamiątkach i zbiorach w Rosji: „oto sławna rzeźba 
Sosnowskiego, przedstawiająca Jagiełłę i Jadwigę, jako symbol 
połączenia Polski z  Litwą, wywieziona w  roku 1864 z  Mu-
zeum Wileńskiego”.

Rzeźba królewskiej pary powróciła do Polski po trakta-
cie ryskim wraz z mieniem Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Skrzynię, w którą ją zapakowano, otwarto w stolicy 10 
marca 1922  r. Choć samo dzieło sztuki okazało się uszko-
dzone, to jednak dla ówczesnych było interesującym obiek-
tem. Świadczy o tym nie tylko fakt, że Marian Morelowski 
już około 1917-1918 r. udokumentował ten posąg w albu-
mie najcenniejszych dóbr kultury przechowywanych w ro-
syjskich zbiorach, ale także umieszczenie go na zorganizo-
wanej w 1929 r. w Warszawie wystawie, prezentującej społe-
czeństwu efekty dotychczasowych prac rewindykacyjnych.

Zapewne już po tej wystawie uznano, że rzeźba dłuta 
Sosnowskiego powinna powrócić do zbiorów wileńskich. 
Za zgodą dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki prze-
kazano ją więc tam w 1931 r. w postaci depozytu do Mu-
zeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Wilnie szczęśliwie 
przetrwała zawieruchy XX w. i dziś znajduje się w zbiorach 
tamtejszej Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.

Mariusz Kolmasiak

1 |	Oskar	Sosnowski,	„Jagiełło	i	Jadwiga”,	fotografia	z	około	1917-1918,	
wykonana	w	okresie	przechowywania	rzeźby	w	Orużejnej	Pałatie	w	Moskwie	
(z	dokumentacji	Mariana	Morelowskiego	znajdującej	się	w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	w	Warszawie)

2 |	Fragment	protokołu	otwarcia	skrzyni	z	rzeźbą	w	dniu	10	marca	1922	r.	
na	Zamku	Królewskim	w	Warszawie	(w	zbiorach	Archiwum	Akt	Nowych	
w	Warszawie)

..........................................................................................................................
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Dom Czarnogłowych 
w Rydze

..............................................................................................................................................

W  niepodległej Łotwie, w  latach 
1996-1999 Dom Czarnogłowych 
został w pełni zrekonstruowany jako 
symbol stolicy i  ważny świadek jej 
dziejów. Otwarcie zbiegło się z  ob-
chodami osiemsetlecia miasta.

Okazały gotycki budynek w  sa-
mym centrum Rygi, dominujący nad 
zabudową rynku fasadą 27-metro-
wej wysokości, pojawił się w źródłach 
po raz pierwszy w  roku 1334  r. jako 
Nowy Dom Wielkiej Gildii, głównej 
organizacji kupców hanzeatyckiego 
miasta – miejsce spotkań i uroczysto-
ści. Odbywały się one w  wielkiej sali 
na piętrze, zajmującej całą długość 
gmachu i dostępnej po schodach z po-
ziomu placu. W  1477  r. Wielka Gil-
dia zawarła przy udziale rady miejskiej 

umowę z  Bractwem, a  ściślej Kom-
panią Czarnogłowych (Compagnie 
der Schwarzen Häupter) o wspólnym 
użytkowaniu wielkiej sali, potwier-
dzając wcześniejszą praktykę.

Ryska Kompania Czarnogłowych 
wywodziła się z  działającego pod 
koniec XIV w. Bractwa Świętego Je-
rzego, a jej pierwszy statut pochodzi 
z  1416  r. Była to także gildia, czyli 
stowarzyszenie kupców, ale o  spe-
cyficznym składzie. Do Czarno-
głowych należeli wyłącznie młodzi 
i nieżonaci kupcy, zamieszkali w Ry-
dze, ale pochodzący z innych krajów, 
niemający zatem pełni przywilejów, 
wynikających z praw miejskich. Gdy 
któryś z  nich się ożenił (najlepiej 
z  obywatelką Rygi), przechodził do 

Na tarczy w  polu czerwo-
nym z  lewej głowa Mu-
rzyna w  profilu ze złotą 
opaską na czole i  złotym 

kolczykiem w  uchu, z  prawej miecz 
w  skos, ponad nimi złoty krzyż ka-
walerski, a w klejnocie również głowa 
Murzyna i dwaj Murzyni jako trzyma-
cze – taki właśnie herb, rozbudowany 
i udostojniony, zawieszony w wielkiej 
sali spotkań Domu Czarnogłowych, 
patronował rozpoczętym 21 września 
1920  r. w  Rydze negocjacjom poko-
jowym odrodzonej Polski z  sowiec-
ką Rosją. Z portretów przyglądali się 
także władcy Szwecji, rosyjscy caro-
wie oraz król Stefan Batory, za któ-
rego panowania Ryga i  całe niemal 
Inflanty pozostawały we władaniu  
Rzeczypospolitej. Formalnie delega-
cje do rozmów były zresztą trzy, ale 
przywiezieni z  Moskwy reprezentan-
ci tzw. Ukrainy sowieckiej, całkowicie 
ubezwłasnowolnieni, nie potrafili na-
wet przetłumaczyć tekstu traktatu na 
język ukraiński (uczynił to w  końcu 
Leon Wasilewski z delegacji polskiej).

Dom Czarnogłowych, jeden 
z  najbardziej rozpoznawalnych za-
bytków stolicy Łotwy, metrykalnie 
liczy blisko siedemset lat, ale jesz-
cze ćwierć wieku temu przy ryskim 
pl. Ratuszowym nie można go było 
zobaczyć. Gruntownie zniszczony 
29 czerwca 1941  r. podczas ataku 
wojsk III Rzeszy, wbrew planom ło-
tewskich architektów nie został po 
wojnie odbudowany. Decyzją władz 
sowieckich 23 maja 1948 r. zabezpie-
czone ruiny wysadzono w powietrze 
– zapewne także z  pamięcią o  trak-
tacie, przypieczętowującym klę-
skę w  wojnie z  Polską. Na szczęście, 
miejsce pozostało niezabudowane. 

.........................

1 |	Herb	
Kompanii 
Czarnogłowych	

2 | Dom 
Czarnogłowych,	
z	lewej	
kamienica 
Schwabego

.........................
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św. Maurycy pochodził z Teb w Egip-
cie i  za rządów cesarzy Dioklecjana 
i  Maksymiana (przełom III i  IV  w.) 
był centurionem złożonego z  chrze-
ścijan Legionu Tebańskiego. Gdy wy-
słani w Alpy żołnierze odmówili skła-
dania pogańskich ofiar, zostali skazani 
na śmierć. Kult św. Maurycego datuje 
się od IV  w., a  jednym z  jego przeja-
wów stała się włócznia, której kopię 
Otton III podarował Bolesławowi 
Chrobremu. W  ikonografii począt-
kowo przedstawiano świętego jako 
rzymskiego żołnierza w  tunice. Od 
połowy XIII  w., przez skojarzenie 
z  Afryką, zaczęto go ukazywać jako 
Murzyna, dla efektu akcentując kę-
dzierzawe włosy, grube wargi i  kol-
czyk. Tak też jest w herbie Czarnogło-
wych, w  pełnej wersji wzbogaconym 

rzymskim mieczem oraz krzyżem, 
symbolem dzielności i męczeństwa.

Około 1520  r. dom przy ry-
skim rynku otrzymał nowe schody 
z przedprożem, oflankowane dwiema 
wysokimi stelami z płaskorzeźbiony-
mi wizerunkami Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem i  św. Maurycego w  pełnej 
postaci oraz herbami Rygi i Czarno-
głowych. Pod koniec XVI  w. fasada 
przekształcona została w  duchu ma-
nierystycznym. Attykowe zwieńcze-
nie z popiersiem króla Artura i spły-
wy, przesłaniające gotyckie uskoki, 
ozdobiono ornamentem okuciowym. 
Po obu stronach attyki stanęły figu-
ry żołnierzy. W 1622 r. starszy cechu 
złotników Eberhard Meyer wykonał 
wysoki, ażurowy wiatrowskaz z  fi-
gurą św. Jerzego. Cztery lata później 

Wielkiej Gildii. Własna organizacja 
miała wzmocnić ich pozycję i  chro-
nić interesy, ale i  miastu dobrze się 
przysłużyła. Wolni od trosk rodzin-
nych, zamożni i  skorzy do zabaw 
kupcy organizowali publiczne ob-
chody, turnieje, widowiska, koncerty 
i uczty, na które zapraszali mieszkań-
ców. Dom Czarnogłowych stał się 
dzięki nim barwnym centrum miej-
skiego życia.

Zmiana nazwy wiązała się ze zmia-
ną głównego patrona stowarzysze-
nia. Nie oznacza to, że Czarnogłowi 
wyrzekli się św. Jerzego, przeciwnie, 
jego dzień (23 kwietnia) należał do 
świętowanych najuroczyściej. W  na-
zwie i  herbie odwołali się jednak do 
opiekuna mniej znanego, a  zatem 
bardziej niezwykłego. Wedle legendy 

2
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ostateczne objęcie go w  posiadanie 
nastąpiło w 1713 r.

W pierwszej połowie XIX w. przed 
wejściem dobudowano parterowy 
aneks z  bramą, której słupy „wchło-
nęły” przesunięte ku przodowi stele 
przedproża. Wygląd fasady zmieniał 

się parokrotnie, a  obecny jej kształt 
powstał podczas przebudowy domu, 
rozpoczętej w 1886 r. pod kierunkiem 
architekta Heinricha Scheela. W  go-
tyckich blendach umieszczono cztery 
posągi: Neptuna, alegorię Zgody, ale-
gorię Pokoju i Merkurego, a nad nimi 
herby Rygi, Bremy, Lubeki i Hambur-
ga, głównych miast hanzeatyckich. Na 
ścianie aneksu są jeszcze herby Rewla 
(Tallina) i Dorpatu (Tartu), gdzie rów-
nież istniały Bractwa Czarnogłowych, 
a  jego narożnik zdobi św. Jerzy, wal-
czący ze smokiem. W  1891  r. w  stylu 
neorenesansu przebudowana została 
sąsiadująca z Domem Czarnogłowych 
niepozorna dotąd kamienica Schwabe-
go, dołączając wizualnie do reprezenta-
cyjnego zespołu.

Wnętrza odtworzono zasadni-
czo w  kształcie przedwojennym, czy-
li osiemnasto- i  dziewiętnastowiecz-
nym. Na parterze, w  pokojach-gabi-
netach prezentowane są historyczne 
srebra Kompanii Czarnogłowych 
oraz obiekty nowe, ofiarowane już 
w  naszym stuleciu, a  także ocalała 
część kolekcji tabakierek. Pieczoło-
wicie zrekonstruowano wielką salę 

zamontowano zegar astronomiczny 
z  „wiecznym kalendarzem”, dzieło 
miejscowego mistrza Matisa. Czar-
nogłowi stopniowo przejmowali pra-
wa własności budynku. Nazwa Dom 
Czarnogłowych po raz pierwszy po-
jawiła się w dokumencie z 1687 r., ale 

................................

3 |	Wielka	sala	
spotkań	w	Domu	
Czarnogłowych

4 |	Obrady	
konferencji	
pokojowej	w	Rydze,	
wrzesień	1920	r.,	
fotografia	zakładu	
fotograficznego	
„Klio”	w	Rydze	
(w	zbiorach	
Muzeum	Dyplomacji	
i	Uchodźstwa	
Polskiego	/	
Uniwersytet	
Kazimierza	Wielkiego	
w	Bydgoszczy,	dar	
rodziny	Poznańskich)

................................
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z  plafonem „Apoteoza św. Mauryce-
go” i  balkonem dla muzyków, ozdo-
bionym rzeźbami grających Murzy-
nów. Odtworzono też znany z  foto-
grafii układ portretów (namalował 
je według dawnych wzorów Andris 
Začests) oraz herb. Sąsiednia, urzą-
dzona pod koniec XVIII w. sala kon-
ferencyjna obecnie zwana jest Salą 
Lubeki na cześć partnerskiego mia-
sta. Jedyne ocalałe pomieszczenia 

średniowiecznego Nowego Domu 
Wielkiej Gildii to gotyckie piwnice, 
odgruzowane, zabezpieczone i  udo-
stępnione zwiedzającym. Obok daw-
nego pieca hypokaustycznego można 
tu zobaczyć architektoniczne i  rzeź-
biarskie relikty, odnalezione pod-
czas prac archeologicznych, w  tym 
dobrze zachowaną figurę św. Jerzego 
z aneksu. Oryginalne stele przedproża 
znajdują się natomiast w  lapidarium 
katedry.

Rozpoczęcie w  1920  r. rozmów 
pokojowych spotkało się z dużym za-
interesowaniem. Jak zapisał przewod-
niczący polskiej delegacji Jan Dąbski, 
„tysiączny tłum mieszkańców Rygi za-
pełnił plac przed pałacem konferencji 
tak, że policja musiała torować dro-
gę” ( J. Dąbski, Pokój ryski, Warszawa 
1931). Dąbski konsekwentnie, choć 
bezpodstawnie nazywa Dom Czarno-
głowych „pałacem”, określenie takie 
pojawia się więc niekiedy w  opraco-
waniach. Finał nastąpił pół roku póź-
niej. Wedle relacji Dąbskiego „uroczy-
ste posiedzenie odbyło się dnia 18-go 

marca 1921  r. w  sali Czarnogłowców 
[!] o  godz. 8.30 wieczorem. Sala była 
nabita publicznością”. Dziś o  wyne-
gocjowaniu i  podpisaniu traktatu 
przypomina tablica na klatce scho-
dowej z  łotewsko-polskim tekstem: 
„TU W DOMU CZARNOGŁOWYCH 
18 MARCA 1921 ROKU / ZAWAR-
TO MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ 
POLSKĄ / A RADZIECKĄ ROSJĄ 
I UKRAINĄ / TRAKTAT POKOJOWY 
ZNANY JAKO / TRAKTAT RYSKI, / 
KOŃCZĄCY WOJNĘ ORAZ USTA-
LAJĄCY / WSCHODNIE GRANICE 
POLSKI”. W osobnej gablocie ekspo-
nowane jest faksymile traktatu, prze-
kazane przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego.

U schyłku XVI w. na fasadzie 
Domu Czarnogłowych umieszczono 
rymowany napis: „Sollt ich einmal fal-
len nieder, so erbauet mich doch wieder” 
( Jeśli kiedyś upadnę, odbudujże mnie). 
Tak się też stało, a św. Maurycy i św. Je-
rzy ponownie stanęli na straży.

Jarosław Komorowski

Minimalistyczna	okładka	opublikowanego	pod	koniec	2020	 r.	 przez	Wy-
dawnictwo	 Biblioteki	 Narodowej	 w	 Warszawie	 Katalogu fotografii ze 

zbioru Aleksandra Czołowskiego,	 autorstwa	 Renaty	 Słomy,	 nie	 zapowiada	
tego,	co	znajduje	się	w	środku	tej	opasłej	(format	A4,	688	stron,	liczne	foto-
grafie)	książki.	Tymczasem	jej	zawartość	to	skarbnica	wiedzy	na	temat	miast,	
miasteczek	 i	wsi,	 a	 także	 krajobrazów,	 zabytków,	 dzieł	 sztuki,	 prywatnych	
kolekcji,	różnego	rodzaju	zgromadzeń	i	uroczystości	oraz	ludzi	żyjących	lub	
znajdujących	się	przeważnie	na	ziemiach	Polski	i	Ukrainy	w	drugiej	połowie	
XIX	w.	bądź	na	przełomie	wieku	XIX	i	XX;	tylko	pojedyncze	w	tym	opracowaniu	
fotografie	związane	są	z	obiektami	znajdującymi	się	w	innych	krajach	(w	Ho-
landii,	Szwajcarii,	Austrii,	Szwecji,	Czechach,	Rosji,	na	Litwie	i	Białorusi).  

Największy	zespół	zabytkowych	fotografii,	liczący	około	500	pozycji	(z	ca-
łego	zbioru	1649	odbitek	 fotograficznych	 i	 zespołów	negatywów),	dotyczy	
Lwowa,	z	którym	Czołowski	związany	był	niemal	przez	całe	życie.	„Aleksan-
der Rafał Sas-Czołowski –	czytamy	we	wstępie	do	katalogu	–	
urodził się 27 lutego 1865 roku w przysiółku Bakończyce wsi 
Krówniki w okolicach Przemyśla”. Następnie	 mieszkał	 wraz	
z rodzicami „w Osieku w pobliżu Oświęcimia, a w 1876 roku 
[Czołowscy] przeprowadzili się do Stanisławowa […]. Po ukoń-
czeniu w 1884 roku I Gimnazjum Państwowego im. Mieczysła-
wa Romanowskiego w Stanisławowie [Aleksander]	 rozpoczął 
studia prawnicze na uniwersytecie we Lwowie, następnie prze-
niósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Wiedeńskiego, 
gdzie przez dwa lata studiował filozofię oraz pracował jako 
korespondent lwowskiego »Dziennika Polskiego«. Zapewne ze 
względu na trudności finansowe […] powrócił do Lwowa, gdzie 
– po ukończeniu studiów i uzyskaniu w 1890 roku stopnia dok-

tora filozofii na uniwersytecie lwowskim – rozpoczął działalność mającą na 
celu ochronę archiwaliów i zabytków […].	W 1891 roku podjął pracę w Archi-
wum Akt Dawnych Miasta Lwowa […] na stanowisku asystenta archiwariusza 
miejskiego, a od 1905 roku – na stanowisku dyrektora […].	Aleksander Czo-
łowski –	czytamy	dalej	– przyczynił się do powstania w 1891 roku Muzeum 
Historycznego Miasta Lwowa […] był również inicjatorem powołania do życia 
w 1908 roku Muzeum Narodowego im. króla Jana III we Lwowie […], a tak-
że Galerii Narodowej Miasta Lwowa. Został pierwszym dyrektorem Muzeum 
Historycznego Miasta Lwowa  i Muzeum Narodowego, a w 1933 roku został 
mianowany dyrektorem Galerii Narodowej Miasta Lwowa. Ze stanowiska dy-
rektora Archiwum ustąpił w październiku 1937 roku, a dyrektorem muzeów 
pozostał aż do przejścia na emeryturę 1 czerwca 1939 roku” (s.	 10-11).	
Zmarł	we	Lwowie	7	lipca	1944	r.

Aleksander	Czołowski	był	też	członkiem	Komisji	Rewindykacyjnej	powo-
łanej	po	wojnie	polsko-rosyjskiej	1919-1920.	Jak	odnotowała	
Renata	 Słoma	 (s.	 20),	 „obawiając się o własne życie, przed 
wyjazdem do Rosji […] 7 czerwca 1921 roku napisał »ostatnią 
wolę«, w której rozdysponował swój zbiór” (oryginał	tego	rę-
kopiśmiennego	testamentu	zachował	się	w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej	w	Warszawie).

Opisane	w	katalogu	fotografie	znajdują	się	obecnie	w	Zakła-
dzie	Zbiorów	Ikonograficznych	Biblioteki	Narodowej	w	Warsza-
wie.	Omówiono	je	w	sześciu	rozdziałach	książki:	Miejscowości,	
Reprodukcje dzieł sztuki,	Portrety,	Varia,	Diapozytywy i Zespo-
ły.	Publikacja	zawiera	Bibliografię,	Wykaz fotografii według nu-
merów inwentarzowych,	Indeks fotografów, zakładów fotogra-
ficznych i wydawców,	Indeks osób oraz Indeks topograficzny.

Spotkanie z książką

FOTOGRAFIE	ZE	ZBIORU	ALEKSANDRA	CZOŁOWSKIEGO

5 |	Tablica	pamiątkowa

...............................................................................
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Dzięki postanowieniom traktatu ryskiego Ła-
zienki Królewskie odzyskały swoje zabytkowe 
wyposażenie. Z 1099 mebli, jakie z Rosji po-
wróciły do Pałacu na Wyspie i Białego Domu, 

wskazać można wiele obiektów cennych czy ważnych dla 
wyposażenia Łazienek Królewskich. Nie wszystkie miały 
jednak tak niezwykłą historię, jak zestaw foteli i  tabore-
tów autorstwa ebenisty Louisa Delanoisa (1731-1792), 
zamówionych 27 września 1768  r. Zestaw prekursorski, 
który jeszcze w czasie popularności w Polsce rokoka repre-
zentował już klasycystyczną formę. Ponadto nowatorskim 
rozwiązaniem była m.in. forma oparcia w kształcie meda-
lionu czy specjalne mocowanie elementów tapicerowa-
nych, umożliwiające sezonową wymianę obić.

Meble te wiążą się z  planami dekoracji Zamku 
Królewskiego w  Warszawie, jakie Stanisław August 
snuł w  pierwszych latach panowania. Paryski archi-
tekt Victore Louis przygotowywał wówczas plany 
przebudowy jego rezydencji, a  wspomniany zestaw 
miał pierwotnie stać się elementem wystroju Gabi-
netu Portretowego aranżowanego przez Francuza. 
Na przeszkodzie w realizacji tego zamierzenia stanę-
ły problemy geopolityczne, czyli konfederacja barska 
w 1768 r. i pierwszy rozbiór Polski w 1772 r., a także 
wynikające z  tego trudności z  regulowaniem płatno-
ści za zamówione przedmioty i związany z tym proces 
wytoczony królowi przez Victore Louisa za prawa au-
torskie do nich.

Rewindykacja 
najcenniejszych mebli 
Łazienek Królewskich

Wokół jednego zabytku

................................................................. 

1 | Scena	z	balu	u	prezydenta	Ignacego	
Mościckiego	w	Pałacu	na	Wyspie	
w	1936	r.,	podczas	którego	uczestnicy	
siedzieli	na	meblach	Delanoisa	
(fotografia	w	zbiorach	Narodowego	
Archiwum	Cyfrowego	w	Warszawie)

2 | Meble	autorstwa	Louisa	Delanoisa	
współcześnie,	we	wnętrzu	Pałacu	na	
Wyspie	w	Łazienkach	Królewskich	
w Warszawie

(fot. 2 – Paweł Czarnecki / Muzeum Łazienki 
Królewskie)

.................................................................
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W zamierzeniu zamówione fotele i taborety, a zwłasz-
cza towarzyszące im drogocenne obicie meblowe i ścien-
ne (o cenie przeliczonej na dzisiejsze 3,5 mln zł!), miały 
być olśniewające. W rzeczywistości zalegały w magazy-
nach w Paryżu, gdzie niszczały, tracąc przy tym na war-
tości. W latach 1777-1778 przywieziono je do Warsza-
wy. Tu jednak znów na długie lata trafiły do magazynów 
i piwnic, gdzie niektóre meble zniszczały do reszty.

Dopiero w  1792  r. król zdecydował wykorzystać 
część z nich dla umeblowania Pałacu na Wyspie. Meble 
wyciągnięto więc z  pak, odremontowano, a  niektóre – 
niewykończone przez Delanoisa – dopiero wtedy pozło-
cono. Do Łazienek trafiło wówczas 8 foteli i 8 taboretów, 
uzupełnionych dwiema niemal identycznymi rzeźbiony-
mi kanapami, wykonanymi już w Polsce na wzór mebli 
autorstwa Delanoisa.

Kanapy i  fotele umieszczono w  Sali Salomona (ka-
napy zapewne wykonano specjalnie pod kątem tego 
pomieszczenia, o  czym świadczą dopasowane do tego 
wnętrza ich wymiary), a  taborety w  Rotundzie, gdzie 
znajdowały się do rosyjskiej ewakuacji w czasie pierwszej 
wojny światowej. Istotną zmianą z  okresu zaborów był 
ich nieudolny remont, w wyniku którego usunięto luk-
susową tkaninę obiciową, wybraną dla nich przez Stani-
sława Augusta.

Meble, wywiezione zapewne w drugiej turze ewaku-
acji w 1915 r., po traktacie ryskim powróciły do Łazie-
nek Królewskich i ponownie znalazły się w Sali Salomo-
na i  Rotundzie. Wymagały jednak konserwacji, ponie-
waż dwa z nich – jak odnotowano w maju 1922 r. przy 
otwieraniu skrzyń – były „uszkodzone silnie”.

Podczas drugiej wojny światowej zostały zagrabione 
przez Niemców i niestety uszczuplone o cztery tabore-
ty, których nie udało się dotąd odnaleźć. Przez pierwsze 
powojenne lata wykorzystywano je do umeblowania 

Urzędu Rady Ministrów (dzisiejszego Pałacu Prezydenc-
kiego), skąd w 1962 r. – po odbudowie Pałacu na Wyspie 
– powróciły do Łazienek Królewskich.

I choć wielką wartością mebli były ich niezachowa-
ne paryskie obicia, to jednak same w sobie – zwłaszcza 
po rekonstrukcji w  2019  r. pokrywających je liońskich 
tkanin – są ozdobą Łazienek Królewskich, będąc w nich 
najcenniejszym zestawem mebli zamówionych przez 
króla.

Mariusz Kolmasiak

Sto	 lat	 temu,	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 traktatu	 ryskiego,	 rozpoczął	 się	 proces	
zwrotu	Polsce	wielu	bezcennych	dzieł	sztuki	oraz	pamiątek	narodowych	zagrabio-

nych	w	czasie	zaborów	przez	Rosję.	Były	wśród	nich	również	przedmioty	z	kolekcji	króla	
Stanisława	Augusta,	stanowiące	elementy	wyposażenia	Łazienek	Królewskich.	Rewin-
dykacja	polskich	dóbr	kultury	w	wyniku	traktatu	ryskiego	1921	r.	–	to	temat	przewodni	
w	tym	numerze	„Spotkań	z	Zabytkami”.	Wcześniej	porozumieniu	pokojowemu	z	1921	r.	
oraz	procesowi	rewindykacji	dóbr	kultury	po	podpisaniu	traktatu	ryskiego	poświęcona	
była	m.in.	wystawa	planszowa	w	Galerii	Plenerowej	Muzeum	Łazienki	Królewskie,	w	Al.	
Ujazdowskich	w	Warszawie,	którą	można	było	oglądać	do	30	kwietnia	2021	r.

Osoby	zainteresowane	tym	tematem	informujemy,	że	na	stronie	internetowej	tego	
muzeum,	pod	adresem	https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wideo,	w	dalszym	cią-
gu	 dostępny	 jest	 związany	 z	 tą	 ekspozycją	 film	Wystawa „Odzyskane dziedzictwo. 
W 100-lecie traktatu ryskiego”,	 z	 udziałem	 dyrektora	 Muzeum	 Łazienki	 Królewskie	
prof.	nadzw.	dr.	hab.	Zbigniewa	Wawra,	historyka	dr.	Mariusza	Kolmasiaka	i	koordyna-
tora	wystaw	czasowych	w	Muzeum	Łazienki	Królewskie	Zofii	Urban.
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Fascynacja Ołtarzem 
Mariackim

Jacobi Apostoli” (dzień św. Jakuba Apostoła), a rozpoczęto 
w 1477 r.

W historii sztuki brak jest analogii dzieła Stwosza do 
innych prac rzeźbiarskich. Stylistyka, układ, budowa oł-
tarza mówi jednak o wpływach niemieckich, a dokładniej 
południowoniemieckich czy nadreńskich. Wielką niewia-
domą jest też warsztat (jego miejsce, nauczyciele), w któ-
rym Wit Stwosz był czeladnikiem. Przybył z Norymbergi, 
miasta, które było mu bardzo bliskie, o czym świadczy fakt 
opuszczenia Krakowa po dwudziestu latach w 1496 r., by 
udać się na powrót do Norymbergi, gdzie umrze w 1533 r. 
Przypuszczać można zatem, że to Norymberga była „na-
uczycielem” dla twórcy Ołtarza Mariackiego. Owo przy-
wiązanie do Norymbergi widać na przykładzie precyzyjnie 
oddanej figurki rycerza w zbroi „norymberskiej”, znajdują-
cej się na ramie ołtarza. Jest to nie tylko wpływ mody na 
strój „norymberski” związanej z  uzbrojeniem, jaka ów-
cześnie panowała, ale widoczne już silne piętno osobiste 
artysty. 

Trudno dziś scharakteryzować postać Stwosza ze 
względu na brak źródeł oraz wielkie mistyfikacje i legendy 
związane z  jego osobą. Jedni widzieli w Stwoszu rozpust-
nego i łasego na pieniądze awanturnika, krzykacza, a dru-
dzy sumiennego i spokojnego rzeźbiarza, na którego wręcz 
spływała religijna kontemplacja przy tworzeniu Ołtarza 
Mariackiego. Tadeusz Dobrowolski wskazuje na posiada-
nie dwóch żon przez artystę i  trzynaściorga dzieci. Jedną 
z żon miał ponoć poślubić w Norymberdze, gdzie zmarła, 
a  po przyjeździe do Krakowa wziął za żonę kolejną wy-
brankę, ale owdowiał i sam powrócił po latach do ojczyzny 
(T. Dobrowolski, Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki, Warszawa 
1985, s. 54).

Życie osobiste rzeźbiarza budzi wiele pytań i  spekula-
cji, zważywszy na możliwości, jakie dawało przemieszcze-
nie się w  średniowieczu z  jednego kraju do drugiego, co 
umożliwiało ogromne spectrum kłamstw i  mataczenia, 

Oddanie do użytku po wieloletniej konserwacji 
(lata 2015-2021) Ołtarza Mariackiego Wita 
Stwosza otwiera przed nami nową perspekty-
wę odniesień do jego losów oraz ikonografii. 

Odnalezienie dzięki najnowszym metodom konserwacji 
oryginalnych pigmentów, kolorytów czy wyrytej gotykiem 
daty „1486” na głównej grupie figurowej sceny centralnej 
pozwala na uruchomienie wyobraźni i  zbliżenie się jesz-
cze bardziej do znakomitego dzieła. Jego historia jest zna-
na, ale fakt ponownej konserwacji po latach pobudza ba-
daczy do nowych toków myślenia nad ołtarzem i dalszych 
przemyśleń.

Znamienny jest fakt, iż retabulum Zaśnięcia Najświęt-
szej Maryi Panny z ołtarza głównego kościoła Mariackiego 
w Krakowie poddawane jest ciągłej analizie i interpretacji. 
Dzieło tej rangi wzbudza w badaczach nowe, innowacyjne 
reinterpretacje. Istotnym i  rozstrzygającym punktem zna-
czenia ołtarza jest fakt, że stanowi obiekt kultu religijnego, 
do którego wszak został stworzony. I może wspólnotowy 
charakter mówi nam o  mistycyzmie oraz walorach este-
tyczno-pragmatycznych tego dzieła.

Ołtarz Mariacki stanowi wręcz socjologiczny wyraz 
przekazu wizualnego. Trudno bowiem dziś sobie wyobra-
zić Kraków bez tego symbolu, rzeźbiarskiego arcydzieła. 
Niezależnie jednak od odbieranych wrażeń estetycznych, 
należy ciągle pamiętać, że jest to wytwór rzemieślniczy, 
zamówiony i wykonany u konkretnego rzeźbiarza dla ko-
ścioła przez Radę Miejską, mieszczan, donatorów, wier-
nych. Były więc: potrzeba − zamówienie − wykonanie 
− odbiór. 

Ołtarz w  kościele Mariackim w  Krakowie to dzieło 
o  bardzo rozbudowanym programie ikonograficznym, 
opartym na Starym i Nowym Testamencie oraz apokryfach. 
Jego autorstwo według dokumentu z 1502 r. przypisywane 
jest Witowi Stwoszowi z  miejscowości Horb, znajdującej 
się prawdopodobnie w Szwabii. W akcie erekcyjnym ołta-
rza, a  dokładniej w  jego siedemnastowiecznej kopii znaj-
dujemy słowa „mistrz Wit Niemiec z Nornberga”, co może 
świadczyć o przybyciu Stwosza do Krakowa z Norymber-
gi. W  dokumencie tym czytamy również, iż pracę przy 
ołtarzu zakończono około 25 VII 1489 – „festum sancti 

Z warsztatu historyka sztuki

........................................................................................................................... 

1 |	Ludwik	Łepkowski,	„Ołtarz	Wita	Stwosza	w	kościele	Mariackim	
w	Krakowie”,	1866,	akwarela,	gwasz,	złocenia,	tusz	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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np.  ucieczkę przed sądami, karami za bigamię, lichwiar-
stwo, spekulacje, tworzenie nowego wizerunku w  „no-
wym” kraju. 

W Krakowie zasłynął pan Stwosz jako pracowity 
i  oszczędny rzemieślnik, należący do krakowskiego cechu 
malarzy i rzeźbiarzy. Fortuna, jaką tu zbił, pozwoliła mu na 
kupno domu w Norymberdze i prowadzenie działalności nie 
tylko rzeźbiarskiej, ale także handlowej i lichwiarskiej. Wła-
śnie lichwa doprowadziła Stwosza pod sąd − za sfałszowanie 
podpisu kupca Jakoba Banera, któremu pożyczył pieniądze 
i nie mógł ich odzyskać sądownie, został skazany na okale-
czenie i banicję z Norymbergi. Dalsze losy rzeźbiarza jawią 
się niczym powieść kryminalna. Stwosz, nie poddając się ka-
rze, szukał schronienia w  jednym z klasztorów, gdzie prze-
bywał jego syn (jeden z wielu). Tylko jednak zbieg sprzyjają-
cych okoliczności uchronił go od kary – został ułaskawiony. 

Do Polski trafił Stwosz zaproszony do wykonania ołta-
rza w kościele Mariackim. W Krakowie brakowało w tym 
czasie odpowiednich rzemieślników, którzy podołaliby tak 
dużemu zamówieniu, stąd próba sprowadzenia artysty z ze-
wnątrz. Wybór mało znanego rzeźbiarza podyktowany był 
zapewne wielkością zebranych funduszy oraz skłonieniem 
do przybycia na tak wiele lat w obcą część Europy. Ważnym 

czynnikiem był też fakt przewagi liczebnej w tamtym cza-
sie obywateli niemieckich w Krakowie. 

W połowie XV w. stylem dominującym w sztuce rzeź-
biarskiej stał się tzw. styl miękki, powstający pod wpływem 
warsztatów śląskich, pomorskich, niemieckich:  „Mistrza 
Pruskiego Madonn na Lwie” i  „Mistrza Pięknych Ma-
donn”. Figury rzeźbiarskie nabrały lekkości, delikatnych, 
spływających form draperii i idealizowanej urody. Pod ko-
niec XV w. coraz bardziej prężne warsztaty chętnie sięgały 
do wzorów niderlandzkich, z Niderlandów importowano 
też rzeźby, stylem i formą zapowiadające już wczesny rene-
sans. Charakterystyczne dla tej sztuki było zainteresowa-
nie ciałem człowieka, precyzja oddania materii, dyskretny 
naturalizm.

Oprawy retabulów ołtarzowych z  tego okresu łączyły 
w  sobie cechy stylistyczne nastaw ołtarzowych z  półno-
cy i południa Niemiec – posługiwanie się motywem wici 
roślinnej, wykorzystywanie takich elementów konstruk-
cyjnych, jak ażurowe bordiury, drobne konsole, plecione 
kolumienki czy wysokie zwieńczenia, charakterystyczna 
też była narracyjność scen umieszczanych w  kwaterach 
ołtarzy. Jednocześnie szczególnej oryginalności nabierały 
same figury ołtarzowe, wyposażone w zespół konkretnych 

2 3
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ołtarzowych zaproponowany przez snycerzy XV w. przejął 
właśnie Wit Stwosz, pracując nad Ołtarzem Mariackim, 
a  o  doskonałości jego ręki świadczy wykonanie ołtarza 
w całości techniką snycerską.

Pentaptyk pozorny – nastawa składająca się z  pię-
ciu części: szafa środkowa i  dwie pary skrzydeł, skrzydła 

cech anatomicznych (realistycznie oddane dłonie, drobia-
zgowo zaakcentowane pasma włosów, smukłość sylwetki, 
w  ujęciach kobiecych wysokie czoła, w  ujęciach męskich 
wystające kości policzkowe i zmarszczki na twarzy) i cech 
dekoracyjnych (silny kontrapost, wybujała forma szat 
o kształtach fałd kolistych i małżowinowych). Styl nastaw 

4

5

.................................................................... 

2-5 |	Fragmenty	ołtarza	Wita	Stwosza	
po konserwacji

(ilustracje: 1 – Muzeum Narodowe 
w Warszawie; 2-5 – fot. Klaudyna Schubert / 
ASP Kraków)

....................................................................
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Retabulum ma wymiary 11 x 13 m; wysokość najwięk-
szych figur wynosi około 2,8 m. Wszystkich figur w ołtarzu 
jest około 250 i są one wyrzeźbione z  litych kloców lipo-
wych, zaś cała konstrukcja wykonana jest w drewnie dębo-
wym, a tło w drewnie modrzewiowym.

Płaskorzeźby przedstawiają 12 scen z życia Marii i Jezusa. 
Wszystkie postacie ukazane są w strojach z epoki – takich, 
jakie widział Stwosz w Krakowie czy w innych miastach − 
stroje krakowskich kupców i  rajców, bogaczy i  biedaków, 
realistyczne sakwy, buty z filuternymi noskami czy nakrycia 
głowy, połyskujące miecze i zbroje. Mamy zatem znakomite 
studium kostiumologii w teatrum mistycznym XV w., sztu-
kę i rzemiosło artystyczne wymieszane razem, by oddać choć 
trochę zawartość pism ekumenicznych i apokryfów. 

O sacrum Ołtarza Mariackiego decyduje przede 
wszystkim bogactwo posłania ideowego, wyrażonego 
w  niezwykle złożonym programie ikonograficznym. Sce-
ny zewnętrznych kwater, wykonane w stosunkowo płytkim 
reliefie, dzięki polichromii bliskiej malarstwu, są niezwykle 
żywe. Za sprawą zastosowania bardziej plastycznego re-
liefu oraz wzbogacenia polichromii obfitymi złoceniami 
uwydatnia się sześć kwater wewnętrznych skrzydeł otwar-
tej nastawy. Niebo symbolizowane jest przez ażurowy las 
z gotyckich wimperg, fial i kwiatonów. 

Fascynacja Ołtarzem Mariackim to fascynacja jego naj-
jaśniejszymi, najbardziej miękkimi i soczystymi elementami 
sacrum i profanum, niczym mistycznymi afrodyzjakami.

Tomasz Holak

wewnętrzne są zamykane, zewnętrzne pozostają nieru-
chome, dlatego są wypełnione płaskorzeźbioną dekoracją 
tylko na awersach. Nietypowy jest także podział każdego 
skrzydła na trzy kwatery. Układ figur w szafie nawiązuje do 
południowoniemieckiej bądź niderlandzkiej (brugijskiej) 
tradycji nastawy o  wyraźnie zaznaczonych pięciu osiach. 
Grupa apostoła podtrzymującego Marię i  umieszczonego 
powyżej ucznia załamującego dłonie, tworzące baldachim 
nad jej głową, wyznacza oś środkową. Po obu stronach 
na pierwszym planie ustawione są po dwie postacie apo-
stołów, tworzące osie boczne. Osie kompozycyjne zostały 
wyznaczone przez postacie biorące udział w scenie narra-
cyjnej. Grupa apostołów jest spiętrzona, a wzrok jednych 
postaci skierowany jest ku umierającej Marii, podczas gdy 
inni uczniowie obserwują już jej Wniebowzięcie, ukazane 
również w  szafie nastawy. Scena Wniebowzięcia znajduje 
się w przedłużeniu osi środkowej, którą rozpoczyna Drze-
wo Jessego zajmujące predellę, a  zamyka grupa Koronacji 
Marii w zwieńczeniu.

Na awersie lewego skrzydła znajdują się przedstawie-
nia: Zwiastowanie, Adoracja Dzieciątka, Hołd Magów, 
a na prawym skrzydle sceny Zmartwychwstania, Wniebo-
wstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Kwatery zamknięte-
go retabulum ukazują sceny odnoszące się do dzieciństwa 
Marii i  Chrystusa: Joachim i  Anna przy Złotej Bramie, 
Narodziny Marii, Prezentacja Marii w świątyni, Ofiarowa-
nie Chrystusa w świątyni i Chrystus wśród doktorów oraz 
cykl wielkanocny (siedem scen odnoszących się do Pasji 
i Zmartwychwstania).

Konserwacja ołtarza Wita Stwosza zakończona
5	lutego	2021	r.	oficjalnie	odsłonięto	nowe	oblicze	jednego	z	najwybitniejszych	dzieł	sztuki	gotyckiej	w	Europie	–	ołtarza	Wita	Stwosza	

w	Bazylice	Mariackiej	w	Krakowie	(Ołtarza	Zaśnięcia	Najświętszej	Marii	Panny).	Po	ponad	pięciu	latach	badań,	analiz	z	wykorzystaniem	metod	
nieinwazyjnych,	m.in.	tomografu	komputerowego	czy	 lasera	i	przeprowadzeniu	pełnego	zakresu	prac	konserwatorskich	możemy	podziwiać	
ołtarz	w	całej	okazałości	–	z	pierwotną	kolorystyką,	uzupełniony	i	oczyszczony	ze	wszelkich	dotychczasowych	przemalowań	i	zabrudzeń.

Projekt	badawczo-konserwatorski	prowadzony	był	przez	Międzyuczelniany	Instytut	Konserwacji	i	Restauracji	Dzieł	Sztuki	(MIK),	jednostkę	
naukowo-badawczą	skupiającą	specjalistów	wielu	dziedzin,	w	szczególności	konserwatorów	i	badaczy	dzieł	sztuki	(ale	także	historyków,	fizy-
ków,	chemików,	inżynierów	oraz	innych	naukowców	i	specjalistów	wielu	jednostek	naukowych).	MIK	łączy	dwa	wydziały:	Konserwacji	i	Restau-
racji	Dzieł	Sztuki	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie	oraz	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie.

„Wspólnie realizujemy to przedsięwzięcie. A oprócz tego oczywiście z całym projektem związanych jest szereg instytucji, nie tylko pol-
skich, ale też zagranicznych. Projekt zaczęliśmy późną jesienią 2015 r. i od tego czasu współpracujemy z ogromną ilością instytucji. Pozwolę 
sobie tylko wymienić Polską Akademię Nauk, Instytut Odlewnictwa, Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Fizyki Jądrowej, Wojskową Akade-
mię Techniczną, z którą współpracujemy w zakresach wykorzystania laserów na potrzeby prac konserwatorskich. Mamy również grupę eks-
pertów międzynarodowych. Współpracujemy z historykami sztuki i konserwatorami z Brukseli, Florencji, Mediolanu, Frankfurtu, Monachium. 
To naprawdę jest gigantyczne przedsięwzięcie w skali nie tylko krajowej, ale i światowej” – powiedział	dr	hab.	Jarosław	Adamowicz,	prof.	
ASP,	dziekan	Wydziału	Konserwacji	i	Restauracji	Dzieł	Sztuki	ASP	w	Krakowie.

Konserwacja	ołtarza	Wita	Stwosza	była	niezwykłym	wydarzeniem	również	pod	względem	dydaktycznym,	stworzyła	unikatowe	możliwości	
pokazania	z	bliska	niedostępnych	na	co	dzień	elementów	ołtarza	oraz	omówienia	problematyki	konserwatorskiej.

[https://wk.asp.krakow.pl/konserwacja-oltarza-wita-stwosza-zakonczona]
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„Pawilon na wodzie” 
w Betlejem  
koło Krzeszowa

........................................................................................................................................

w  odległości około 2 km na zachód 
od dawnego kompleksu pocysterskie-
go w  Krzeszowie na Dolnym Śląsku. 
Widza zdumiewa przede wszystkim 
ukryty w jej wnętrzu niezwykłej uro-
dy wystrój malarski, poświęcony uni-
katowej tematyce związanej z  wodą 
i  osobą triumfującego króla Izra-
ela – Dawida. Na dekorację wnętrza 
składają się dwadzieścia cztery wie-
lowątkowe, malowane przedstawie-
nia umieszczone na ścianach ponad 

oknami, na wewnętrznej powierzchni 
dachu i ściankach latarni.

Pawilon został wybudowany oko-
ło 1738  r. z  inicjatywy Innozenza 
Fritscha (1655-1725) – opata pobli-
skiego klasztoru cystersów w  Krze-
szowie i  pierwotnie przeznaczony 
był dla opata jako miejsce modlitwy 
i  kontemplacji. Wzniesiono go na 
siarczanowym źródle limnokreno-
wym i ustawiono na palach, które nie-
gdyś były wbite w dno stawu (obecnie 

Niedużych rozmiarów 
drewniana budowla, jaką 
jest „Pawilon na wodzie”, 
nazywany też „Pawilo-

nem Opata”, stojący w  miejscowości 
Betlejem koło Krzeszowa na Dolnym 
Śląsku, to obiekt ze wszech miar wy-
jątkowy i  niemający odpowiedników 
w  sztuce środkowoeuropejskiego 
baroku. Budowla została wzniesio-
na w  leśnej głuszy u  podnóża łagod-
nego stoku, tzw. Anielskiej Góry, 

.........................

1 |	„Pawilon	
na	wodzie”	
–	widok	
z	zewnątrz

.........................
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zwieńczonym latarnią z  oknami, któ-
rych szyby wykonane są z  elementów 
przypominających plaster miodu. 
Większe okna, w  kształcie prostoką-
ta, zaplanowano na ścianach bocznych 
pawilonu. Od strony południowo-za-
chodniej prowadzi do niego kryty most 
– jedyne wejście. Wnętrze pawilonu ma 
8,24 m średnicy, wysokość od podłogi 
do zadaszenia − 4,40 m, wysokość tuż 
przy ścianach do dolnej krawędzi latar-
ni − 6,49 m, a wysokość od podłogi do 
zwieńczenia latarni to 9,08 m.

Niemal całe wnętrze pokrywa-
ją trzy poziome rzędy unikatowych 

przedstawień (w  każdym rzędzie 
osiem scen), umieszczonych na tle 
polichromii imitującej wystrój archi-
tektoniczny. W  narożnikach ścian 
widnieją pary pilastrów w kolorze ró-
żowego marmuru. Bliżej okien, na tle 
ciemnej zieleni, podzielonej cienkimi 
żółtymi listwami, pojawia się arabeska 
o motywie roślinnym, co jest jedynie 
tłem do przedstawień malarskich, ro-
biących ogromne wrażenie na widzu. 
Dzieła te wyszły spod pędzla Geo-
rga Wilhelma Neunhertza (1689-
1749), wnuka słynnego „śląskiego 
Rembranta” – Michaela Willmanna 
(1630-1706). W  najniższym rzędzie 
malowideł temperowych (format od-
wróconego prostokąta), zaplanowa-
nych bezpośrednio na deskach ścian 
bocznych pawilonu, znajduje się cykl 
ośmiu przedstawień scen Starego Te-
stamentu o tematyce wody i zaspoka-
jania pragnienia. Sceny te bezpośred-
nio od wejścia i  zgodnie z  ruchem 
wskazówek zegara rozwijają się w peł-
ną symboli opowieść o  tym, jak Bóg 
pod postacią Anioła wskazuje na pu-
styni źródło wody niewolnicy Hagar 
i  jej synowi, Ismaelowi, spragniony 
Elizer przyjmuje dzban wody od Re-
beki, Mojżesz, uderzając laską w  ska-
łę, wydobywa na pustyni wodę dla 
Żydów, Gedeon rekrutuje nad wodą 
trzystu wojowników do walki z  Ma-
dianitami, Samson po pokonaniu oślą 

pawilon ustawiony jest na betonowej 
platformie). Źródło to daje początek 
potokowi o  nazwie Cedron, który 
przepływa przez Krzeszów. Cysterskie 
klasztory w  Europie były silnie zwią-
zane z wodą i to zarówno przez swo-
je usytuowanie nad ciekami wodnymi 
z  dala od większych ośrodków miej-
skich, jak i  przez zakrojoną na dużą 
skalę gospodarkę stawami hodowla-
nymi karpia. 

Budowla założona została na pla-
nie regularnego ośmioboku, otoczona 
gankiem o  szerokości 1,3 m i  nakry-
ta strzelistym dachem namiotowym, 

2
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szczęką Filistynów prosi Boga o wodę, 
Jakub poi swoje owce, Beniasz zabija 
w  cysternie z  wodą lwa i  prorok Eli-
zeusz dokonuje cudu oczyszczenia 
wody. 

Rząd powyżej tych przedstawień 
zajmują sporych rozmiarów płót-
na o  formacie stojącego trapezu, na 
których rozgrywają się sceny opisane 
w Pierwszej Księdze Kronik, a ukazują 
triumfującego i walecznego króla Da-
wida i  jego żołnierzy podczas zdoby-
cia Jerozolimy i  w  czasie wojny z  Fi-
listynami. I tak widzowi ukazują się 
sceny: obwołania Dawida w  Hebro-
nie przez najlepszych wojowników na 
króla Izraela oraz jego namaszczenia, 
zdobycia przez Dawida i  Izraelitów 
miasta Jeruzalem oraz jego rozbudo-
wy o dzielnicę Milo, zabicia włócznią 
przez wojownika Jaszobeam trzystu 
wrogów, pogromu Filistynów przez 
wojownika Eleazara, trzech wojow-
ników Dawida przedostających się 
do bronionego przez Filistynów Be-
tlejem i  przynoszących mu wodę, 
oraz przedstawienie, gdy Dawid wy-
lewa przyniesioną mu wodę Bogu 
na znak ofiary i  w  imię przyszłego 
zwycięstwa. Całość zamyka osiem 
owalnych, popisowych popiersi 

najdzielniejszych wojowników króla 
Dawida, namalowanych na bocznych 
ścianach latarni. Narrację budują tu 
głównie wystudiowane gesty i  pozy, 
które emanują całą gamą emocji: od 
rozpaczy po przegranej bitwie po na-
bożny strach na widok cudu tryska-
jącej ze skały wody. Na malowidłach 
Dawid przedstawiony jest jako trium-
fujący władca Izraela, otoczony przez 
najmężniejszych i  niezwyciężonych 
wojowników bezlitośnie rozprawia-
jących się z wrogami Izraela. Wystrój 
wnętrza charakteryzuje się wysokimi 
walorami artystycznymi oraz niezwy-
kłą biegłością w komponowaniu roz-
budowanych scen. Wiele wskazuje 
na to, że powstał on podczas okresu 
artystycznej bezczynności (przy prze-
dłużających się pracach) ściągniętego 
do krzeszowskiego opactwa Neun-
hertza, który miał tworzyć polichro-
mie na sklepieniu kościoła Wniebo-
wzięcia NMP. 

Wystrój malarski pawilonu prze-
chodził trzykrotnie renowację. Pierw-
sza konserwacja malowideł pawilo-
nu wykonana została w  latach 1926-
1928, a pracami kierował wrocławski 
malarz Walter Schölei. Obrazy były 
wówczas znacząco uszkodzone przez 

wodę dostającą się do wnętrza przez 
nieszczelny dach i  okna latarni. Po 
wojnie betlejemskie malowidła po-
nownie uległy zniszczeniom w latach 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych 
XX  w., kiedy obiekt przez długi czas 
pozostawał bez opiekuna. Drugą 
kompleksową konserwację malowideł 
przeprowadzono w latach 1982-1991, 
a  w  październiku 2020  r. zakończy-
ły się trzecie prace konserwatorskie 
w  ramach zadania:  „Krzeszów, opac-
two cystersów, Pawilon na wodzie 
(XVIII  w.): konserwacja i  restaura-
cja wielkoformatowych barokowych 
obrazów olejnych J.W. Neunhertza”, 
które dofinansowano ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Wysokość dofinansowania 
wyniosła 210 tys. zł. W  ramach za-
dania prowadzono prace przy trzech 
malowidłach płóciennych rzędu środ-
kowego: Jaszobeam pokonuje trzystu 
przeciwników, Rozbudowa Jerozoli-
my, Pokonanie Filistynów. 

Pawilon dostępny jest dla zwiedza-
jących w  ramach rozszerzonej trasy 
turystycznej oferowanej przez Funda-
cję „Europejska Perła Baroku”.

Izabela Spielvogel

................................

2 |	Wystrój	malarski	
wnętrza

3 |	Przedstawienie	
sceny	z	Rebeką	
i	Elizerem	
przy	studni

4 |	Rząd	płócien	
ukazujący	
triumfującego	króla	
Dawida	i	medaliony	
wojowników 
w	latarni

(zdjęcia: Fundacja 
„Europejska Perła 
Baroku”)

................................
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Secesyjna kamienica 
kaliskiego architekta

.............................................................................................................................................

(1906). Inwestycyjny boom, jaki dia-
metralnie zmienił lokalny rynek nie-
ruchomości i  transakcji pieniężnych 
oraz środowisko bankowe wraz z roz-
wojem demograficznym wymusiły 
znaczące powiększenie granic miasta 
(1906) oraz wiele nowych inwestycji. 
Literacką transformację gwałtownych 
przemian życia w  Kaliszu w  tamtym 
okresie znajdziemy oczywiście w  nie-
zapomnianych Nocach i dniach Marii 
Dąbrowskiej, których fragment doty-
czy rozbudowy miasta i spekulacyjne-
go rynku nieruchomości. Był to okres 
niesłychanie interesujący w  krajobra-
zie ówczesnych procesów miejscowej 

kultury architektonicznej, zakorze-
nionej w  różnorodnych prądach 
i przyzwyczajeniach – a teraz otwartej 
na szybkie zmiany estetyczne i szerzej, 
kulturowe.

Wielkomiejskie ambicje wyrażane 
wtedy w Kaliszu, jak i w innych mia-
stach gubernialnych, miały cele poli-
tyczne, wiążąc rozwój miasta z  impe-
rialnymi strategiami rosyjskimi i  ich 
elitarnymi oraz bardziej masowymi 
kontestacjami czy absorbcjami. Po 
dekadach inwestycji w  budowle uży-
teczności publicznej (jak wspaniałe 
gmachy ratusza i  teatru z  lat 1887-
1891 i  1896-1900, projektowane 

Mimo zniszczenia śród-
mieścia Kalisza przez 
wojska niemieckie la-
tem 1914  r. dziedzic-

two architektoniczne miasta z  po-
czątku XX w. jest bardzo bogate i in-
teresujące dla historyków, konser-
watorów, architektów, mieszkańców 
i  turystów. Szybki rozwój gospodar-
czy i demograficzny ówczesnej stolicy 
guberni kaliskiej przypadł na pierw-
szą dekadę XX w., wiążąc się z nową, 
transgraniczną pozycją Kalisza po 
otwarciu linii szerokotorowej kolei 
do Łodzi i Warszawy (1902) oraz po 
jej połączeniu z kolejami niemieckimi 

................................ 

1 | Projekt	
konkursowy	
przebudowy	domu	
dochodowego	
barona	J.	Bessera	
w	Petersburgu	
autorstwa	
O.	Munza,	fasada	
(wg	„Zodcij”,	1902,	
plansza	nr	19)

2 | „Kalisz.	Pensja	
W.	Motylewskiej”,	
po	lewej	dom	
Szrajerów,	
pocztówka	z	około	
1913	r.	(skan	
z	kolekcji	K.	Gąsiora	
„Ferrera”	w	Kaliszu)

3 | Dom	Szrajerów,	
widok	od	strony	
fasady,	stan	
w	2021	r.

................................ 
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przez biuro architekta gubernialnego 
Józefa Chrzanowskiego) dominują-
cy ton zaczęła nadawać nowa archi-
tektura mieszkaniowa i  przemysło-
wa. Od początku XX  w. inwestycje 
tego typu liczono już rocznie nawet 
w setkach, co napawało miejscowych, 

ówczesnych aktywistów miejskich 
zarówno nadzieją, jak i obawą o zbyt 
szybkie tempo przemian. Jednym 
z jego negatywnych skutków był sko-
kowy wzrost cen, szczególnie kosz-
tów wynajmu mieszkań, co uderzy-
ło w  rosnącą populację robotniczą 

i drobnomieszczańską, a także w inte-
ligencję. Stąd też kaliska architektura 
mieszkaniowa pierwszych lat XX  w. 
jest niezwykle zróżnicowana, zarów-
no pod względem skali, oferowanych 
standardów, jak i  poziomu artystycz-
nego czy jakości wykonania. Nie 
może to dziwić, zważywszy na ówcze-
sne realia gospodarcze, społeczne czy 
polityczne miasta nad Prosną, które 
w ciągu dekady potroiło swoją popu-
lację (z około 20 do 60 tys. mieszkań-
ców między 1902 a 1914 r.).

Jedną z  niezwykle interesujących, 
wielkomiejskich kamienic z tego czasu 
jest dom własny architekta miejskiego 
i  inżyniera powiatowego Józefa Szra-
jera (1860-1922) przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 9, pochodzący z lat 1903-
1904, a  zachowany do dziś w  świet-
nym stanie. Wywodzący się z  Rawy 
Mazowieckiej Szrajer przybył do Ka-
lisza w  1892  r., gdzie otrzymał posa-
dę urzędnika w miejscowym urzędzie 
gubernialnym. Jako absolwenta pe-
tersburskiego Instytutu Inżynierów 

3
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i  Słupcy, a  także w  samym Kaliszu. 
Na początku XX  w. został na krótko 
inżynierem miejskim (1904-1906), 
a  następnie powiatowym (mianowa-
nie w 1902 r.). Na tym ostatnim sta-
nowisku pracował do pierwszej wojny 
światowej.

Prawdopodobnie to właśnie 
w  1902  r. Józef Szrajer wraz z  mał-
żonką, Teodorą z  Dąmbskich (1869-
1938), i  córkami Marią Janowiczo-
wą (ur. 1895) oraz Zofią Gorczycką 
(ur. 1896) przeprowadzili się na sta-
łe do Kalisza. W  tym czasie kupili 
obszerną działkę na Wrocławskim 
Przedmieściu, wówczas szybko roz-
wijającej się dzielnicy południowej 
Kalisza, zwróconej w  stronę dworca 
kolejowego. Wybór padł na ul. No-
woogrodowską (dziś T. Kościuszki), 
na zachodni kraniec niewielkiego za-
łożenia podmiejskich willi z  lat sie-
demdziesiątych XIX  w. Zakupiona 
przez Szrajera posesja sąsiadowała 
z wolno stojącym domem innego ka-
liskiego architekta, Franciszka Tour-
nella (1818-1881). Okolica szybko 
się zmieniała. W sąsiedztwie, na tere-
nach należących dawniej do klaszto-
ru reformackiego, postępowały prace 
przy budowie nowoczesnego gmachu 
Szkoły Realnej, obok którego nie-
bawem wyrosły mury biurowca Izby 
Skarbowej. Przy poszerzanych ulicach 
– takich, jak ruchliwa Towarowa (dziś 
M. Kopernika), krzyżująca się z  No-
woogrodowską w  sąsiedztwie działki 

Cywilnych, z doświadczeniem w pra-
cy w administracji budowlanej (1884-
1891 działał w Tomsku), zatrudniono 
go na etacie dodatkowego pomocnika 
w  biurze architekta gubernialnego. 
Szrajerowi powierzano obowiązki in-
żynierów powiatowych w  Wieluniu 

................................................

4 | Środkowe	przęsło	
w	górnej	części	fasady	domu	
Szrajerów,	widoczne	detale	
kompozycji	architektonicznej,	
stan	w	2021	r.

5 | Zachodnia	wystawka	
w	zwieńczeniu	fasady	domu	
Szrajerów,	dekorowana	
płaskorzeźbami	słoneczników,	
głowami	gryfów	i	obeliskiem,	
stan	w	2021	r.

6 | Jedna	z	cementowych	
płycin	z	motywem	gałęzi	i	liści	
na	fasadzie	domu	Szrajerów,	
stan	w	2021	r.

7 | Wschodni	taras	kamienicy	
Szrajerów,	stan	w	2021	r.

(zdjęcia: 3-7 – Makary Górzyński)

................................................
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siedmiopokojowe lokale z łazienkami 
na kondygnacji domu frontowego, ze 
służbówkami, i  dwa dużo mniejsze 
w oficynach bocznych, złożone z po-
koju, kuchni i  łazienki), z  tarasami 
i balkonami. Elewację frontową zwró-
cono na południowy zachód, oddzie-
lając ją od ulicy niewielkimi przed-
ogródkami, co było wtedy w  Kaliszu 
rzadkością.

Tym, co do dziś stanowi o  wyjąt-
kowej wartości domu zaprojektowa-
nego przez Szrajera, jest bogata archi-
tektura 11-przęsłowej, symetrycznej 

fasady. Jej projekt jest dopracowany 
estetycznie i  co więcej, znakomicie 
wykonany. Częściowo tynkowana, 
a  częściowo wyłożona czerwoną li-
cówką fasada domu cechuje się in-
dywidualnymi, bogatymi motywami 
floralnymi, maskami kobiecymi i gło-
wami gryfów. Zwraca uwagę prze-
tworzony na podstawie wzorów ro-
ślinnych detal – oplecione kwiatami, 
koszowe kapitele kolumn podtrzymu-
jących tarasy, „kwitnąca” wić roślinna 
w  podokiennych płycinach, słonecz-
niki z betonowej sztukaterii, jak i swo-
bodne przetworzenie motywów o an-
tycznym rodowodzie, zestawianych 
z baśniowymi głowami gryfów czy su-
gerującymi symboliczne odniesienia 
kobiecymi maskami. Kolorowe kwia-
ty słoneczników, ornamenty inspiro-
wane wicią roślinną i  kute w  żelazie 
listowie witają też wchodzących przez 
bramę do wnętrza posesji. Projektant 
zadbał również o  wrażenie ożywie-
nia kutych balustrad schodów w  bu-
dynku frontowym, gdzie zobaczymy 
metaloplastykę złożoną z  kwitnących 
kwiatów, w  tym róż, wyrastających 
z bujnych łodyg. Wszystkie te motywy 
zastosowano jednak z  pewnym przy-
mrużeniem oka i lekkością oraz świe-
żością. Wreszcie, dom Szrajerów ce-
chuje wysoki poziom wykonawstwa, 
co dobrze świadczy o  możliwościach 

Szrajerów – piętrzyły się rusztowania. 
Powstawały tu nowe domy mieszkal-
ne, a  także niewielkie fabryki haftów 
i  koronek. Od północy posesja sąsia-
dowała z kompleksem młyna i garbar-
ni Deutschmannów, położonym bez-
pośrednio nad jednym z kanałów rze-
ki Prosny. Tak różnorodne i zapewne 
także uciążliwe sąsiedztwo nie zraziło 
Szrajerów, gdyż była to też lokalizacja 
obliczona na przyszłość; stopniowe 
przenoszenie się funkcji śródmiej-
skich Kalisza na południe było już 
wówczas czytelne.

Dokumentacja projektowa trzy-
piętrowego, murowanego domu fron-
towego z  dwiema oficynami boczny-
mi była gotowa pod koniec 1902  r. 
Nie będzie zaskoczeniem wskazanie, 
że projektantem kamienicy był sam 
inwestor, ówczesny architekt powiato-
wy, 42-letni Józef Szrajer. W styczniu 
kolejnego roku otrzymano pozwole-
nie na budowę, a wiosną 1903 r. Szra-
jerowie uzyskali z miejskiego kapitału 
pożyczkowego pożyczkę inwestycyjną 
w wysokości 5 000 rubli. Budowa ka-
mienicy trwała w sezonach 1903 (stan 
surowy zamknięty) i  1904  r. (prace 
wykończeniowe, dekoracyjne). Dom 
miał charakter wielkomiejskiej, luk-
susowej kamienicy. Wyposażono go 
w  nowocześnie zaprojektowane, wie-
lopokojowe mieszkania w  układzie 
dwutraktowym, z  wewnętrznym, sze-
rokim korytarzem (przeważnie dwa 

6

7

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2021    |   43



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

pośrednictwem Petersburskiego To-
warzystwa Architektów. Cieszył się 
on dużą popularnością, a  nagrody 
otrzymali uczniowie rektora stołecz-
nej ASP, znakomitego architekta Le-
ontija Benoisa (1856-1928). Szrajer 
dopuścił się plagiatu, przejmując wie-
le elementów z  tego projektu, m.in. 
kompozycję zwieńczonych kobiecymi 
maskami, płynnie wymodelowanych 
występów muru, ujmujących balkony 
przęsła środkowego, ale też wskazał 
na atrakcyjność stołecznych wzorców 
wielkomiejskiej architektury w  Rosji 
dla polskich projektantów. Zjawisko 
to wymaga zresztą na pewno dokład-
niejszego przebadania.

Kamienica Szrajerów to jednak 
luksusowy (w  1914  r. wyceniano jej 
wartość na 75  000 rubli; roczne za-
robki urzędnika średniego szczebla 
nie przekraczały wówczas 800 ru-
bli) wyjątek na rynku mieszkanio-
wym początków stulecia w  Kaliszu. 
Podstawowym problemem stał się tu 
brak tańszych lokali, a także pośpiech 
i niestaranność panująca na rynku bu-
dowlanym oraz praktyka zmieniania 
zatwierdzonych projektów w toku bu-
dowy. Sam Szrajer działał w  mieście 
bardzo aktywnie, projektując kilka-
dziesiąt kamienic i domów dla zamoż-
niejszej klienteli. Udzielał się też pu-
bliczne, działając w różnych kaliskich 
stowarzyszeniach, a także wygłaszając 

odczyty, w tym na temat zasad nowo-
czesnej urbanistyki. Pozostaje on nie-
stety postacią zapomnianą.

Dom Szrajerów w  latach 1904-
1914 był siedzibą ważnych instytucji 
oświatowych Kalisza – pensji żeń-
skich Heleny Semadeniowej i Wandy 
Motylewskiej. W tej drugiej szkole od 
1910 r. uczyła tu Maria Dąbrowska.

Jak ustaliła autorka dokumentacji 
ewidencyjnej budynku Dorota Rut-
kowska, po śmierci Józefa Szrajera 
w  1922  r. kamienica stała się własno-
ścią jego żony i córek. W rodzinie Szra-
jerów posesja pozostała do 1946 r., kie-
dy została sprzedana, zmieniając wła-
sność ponownie w 1994 r. Mimo wtór-
nych podziałów mieszkań w okresie po 
drugiej wojnie światowej, kompozycja 
architektoniczna stale użytkowane-
go i  remontowanego domu pozostała 
niemal nienaruszona, ale wymaga prac 
konserwatorskich i  restauratorskich. 
Obecnie, jak wynika z  internetowe-
go ogłoszenia, dom został wystawio-
ny na sprzedaż (https://sprzedajemy.
pl/piekna-zabytkowa-kamienica-
do -spr ze da z y-ka l i sz-2-1b8e55-
nr23359587). Miejmy nadzieję, że 
ewentualni nowi właściciele zadbają 
także o  konieczny remont konserwa-
torski, który pozwoli na przywrócenie 
tej architekturze dawnego blasku.

Makary Górzyński

kaliskiego rzemiosła budowlanego 
i artystycznego sprzed 120 lat.

Współczesnego obserwatora za-
pewne zdziwi kontrast między bogatą 
oprawą artystyczną fasady a gładkimi, 
pozbawionymi jakichkolwiek ozdób 
elewacjami od strony wybrukowane-
go kamieniem polnym, obszernego 
podwórza z  dwoma garażami dla au-
tomobili. Ten także i  dawniej kryty-
kowany zabieg architektoniczny miał 
wówczas w przypadku kamienic czyn-
szowych długą tradycję i  wiele uza-
sadnień prawnych oraz kulturowych. 
Mimo to, również ślepa ściana szczy-
towa domu od strony wschodniej ra-
żąco kontrastuje z piękną kompozycją 
frontu – co z kolei wynika bezpośred-
nio z ówczesnych przepisów budowla-
nych i własnościowych.

Kompozycja fasady domu Szraje-
rów, co dotychczas uchodziło uwagi 
badaczy, była adaptacją trendów wiel-
komiejskiej architektury secesyjnej 
ze stolicy Cesarstwa Rosyjskiego. Do 
rozwiązania architektonicznego fasa-
dy swojego domu Szrajer wykorzystał 
nagrodzony projekt konkursowy prze-
budowy domu dochodowego barona 
J. Bessera w  Petersburgu autorstwa 
O. Munza, opublikowany w  1902  r. 
w  popularnym czasopiśmie archi-
tektonicznym „Zodcij” (por. plansza 
nr 19 tamże). Wspomniany konkurs 
ogłoszono we wrześniu 1901  r. za 

Wydana	niedawno	nakładem	Oficyny	Wydawniczej	Politechniki	Warszaw-
skiej	 książka	 Piotra	 Kilanowskiego	 Utracone kamienice warszawskie 

doby wczesnego modernizmu (1909-1914) systematyzuje	wiedzę	o	stołecz-
nych	kamienicach	wzniesionych	przed	pierwszą	wojną	światową.	Piotr	Kila-
nowski,	adiunkt	w	Zakładzie	Architektury	Polskiej	na	Wydziale	Architektury	
Politechniki	 Warszawskiej,	 jest	 autorem	 artykułów	 opubliko-
wanych	m.in.	na	łamach	„Spotkań	z	Zabytkami”.

W	 monografii	 podjęta	 została	 próba	 określenia	 liczby	 ka-
mienic	zrealizowanych	w	Warszawie	od	około	1909	do	1914	r.,	
a	także	przedstawienia	ich	stanu	zachowania	z	wyszczególnie-
niem	obiektów	rozebranych	przed	1939	r.,	zniszczonych	bezpo-
średnio	w	wyniku	działań	wojennych	w	latach	1939-1945,	wy-
burzonych	po	zakończeniu	drugiej	wojny	światowej,	częściowo	
rozebranych	po	1945	r.	w	efekcie	uszkodzeń	wojennych,	wybu-
rzonych	w	latach	1945-1980	w	związku	z	nowymi	koncepcjami	
urbanistycznymi	i	komunikacyjnymi,	rozebranych	z	innych	przy-
czyn	po	1945	r.	oraz	zachowanych	do	czasów	współczesnych.	

W	 publikacji	 omówiono	 szerzej	 50	 szczególnie	 cennych	 pod	 względem	
standardu,	architektury	i	lokalizacji	utraconych	kamienic	warszawskich	z	lat	
od	około	1909	do	1914,	z	uwzględnieniem	informacji	na	temat	fundatorów,	
projektantów,	dat	budowy	i	zniszczenia,	odcienia	stylowego,	rozwiązań	kon-
strukcyjnych	i	technicznych,	dziejów	obiektu.	

Badania	 i	 analizy	 kamienic	 przeprowadzone	 były	 m.in.	
na	podstawie	nielicznych	projektów	oryginalnych,	czasopism	
wydawanych	 przed	 1914	 r.,	 archiwalnych	 zbiorów	 fotogra-
ficznych,	 historycznych	 map	 i	 planów,	 ksiąg	 hipotecznych	
i	 taryf	 posesji,	 dokumentacji	 pomiarowej	wykonanej	 po	 za-
kończeniu	drugiej	wojny	światowej,	publikacji	poświęconych	
zagadnieniu	po	1945	r.,	a	także	późniejszych	opracowań	kon-
serwatorskich.	

Opracowanie	 zawiera	 wykaz	 rozpoznanych	 źródeł	 biblio-
graficznych	 i	 ikonograficznych.	 Dużą	 wartością	 są	 ilustracje	
utraconych	kamienic,	a	także	szkice	i	rysunki	rekonstrukcji	ich	
fasad	i	planów.

Spotkanie z książką

KAMIENICE	WIELKOMIEJSKIEJ	WARSZAWY

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2021           44



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W podwarszawskim 
dworze

........................................................................................................................................

łączyła także Obory z  Wilanowem 
– oborski dwór wzniesiono w  latach 
1681-1688 z inicjatywy hr. Jana Wie-
lopolskiego, kanclerza wielkiego ko-
ronnego, ożenionego z  Marią Anną 
de la Grange d’Arquien, siostrą kró-
lowej Marysieńki. Stąd zapewne fran-
cuskie wzory dekoracji wnętrz, o któ-
rych pisze, na podstawie zachowanego 
malowidła plafonowego w jednej z sy-
pialni, prof. Aleksandra Bernatowicz 
(A. Bernatowicz, Francuskie wzory 
w  środowisku warszawskim. Dekora-
cja plafonu w rezydencji Wielopolskich 
w  Oborach, [w:] Kultura artystyczna 
Warszawy XVII-XXI  w., Warszawa 
2010, s. 87).

Nie ma pewności co do samej oso-
by autora budowli. Wiadomo tylko, 
że projekt siedziby wiązany był z wy-
bitnymi architektami epoki baroku: 

Tylmanem z Gameren lub Tomaszem 
Poncino. Dwór w  Oborach, otoczo-
ny nieregularnym parkiem krajobra-
zowym, położony jest na wzniesie-
niu, u  podnóża Skarpy Warszawskiej 
w  dolinie Wisły, w  otoczeniu trzech 
rezerwatów przyrody.

Barokowa, murowana budowla 
założona została na planie wydłużo-
nego prostokąta, do którego w  koń-
cu XIX  w. ostatni związany z  Obo-
rami architekt, Władysław Marconi, 
zaprojektował od północy kaplicę 
na planie kwadratu oraz od wscho-
du ryzalit mieszczący klatkę schodo-
wą. Budynek jest parterowy, częścio-
wo podpiwniczony, z  mieszkalnym 

Krytyk literacki, Wacław  
Lednicki, tak pisał  
o  podwarszawskim dwo-
rze w  Oborach: „Zaczą-

łem bywać w Oborach Potulickich, jako, 
że łączyła mnie dawniejsza przyjaźń 
z  Heniem Potulickim. Oczarowały 
mnie wszystkie trzy jego siostry, szcze-
gólnie Terenia i Iza, która później wy-
szła za mąż za K. Światopełk-Mirskie-
go. Grywałem tam w tenisa i bywałem 
na rozmaitych przyjęciach i  obiadach. 
Obie te panny cechowało wykwintne 
wykształcenie literackie, dodam, że do-
skonale posiadały języki obce, francuski, 
niemiecki i angielski. […] zawsze inte-
lektualnie żywe i pełne ciekawości umy-
słowej, mało sobie robiły z  ziemiańsko 
– rodzinno – domowych upodobań”. 
Rzeczywiście, młodzi Potuliccy an-
gażowali się w  ważne, patriotyczne 
i  społeczne sprawy. Było tuż po woj-
nie 1920  r., w  której walczyli bracia, 
a siostry w tym czasie jeździły na Po-
morze, biorąc czynny udział w  orga-
nizacji plebiscytu. W równym jednak 
stopniu interesowała ich literatura czy 
muzyka. Przyjaźnili się z  ludźmi ze 
świata kultury i polityki – z Kazimie-
rą Iłłakowiczówną, Gabrielem Naru-
towiczem, Karolem Szymanowskim. 
W  numerze „Skamandra” z  lutego 
1922  r. ukazał się wiersz Jarosława 
Iwaszkiewicza Zima, który zadedyko-
wał poeta Teresie Potulickiej.

Od końca XVIII  w. Obory nale-
żały do Potulickich z Więcborga, ro-
dziny o  wielkopolskich korzeniach; 
należały do nich m.in. Potulice koło 
Nakła. Bliskość stolicy, patriotyczne 
i  społecznikowskie tradycje, liczne 
stosunki rodzinne i towarzyskie spra-
wiały, że obszerny, barokowy dwór 
tętnił życiem. Tradycyjna przyjaźń 

Akcja dwory

1 | Dwór	w	Oborach	od	strony	podjazdu	
na	fotografii	z	lat	dwudziestych	XX	w.
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dla funkcjonującego tam browaru. 
Zachował się skrupulatnie prowadzo-
ny przez niego kalendarz „gospodar-
czy”, jeszcze z rodzinnego Więcborga. 
Ostatni wpis pochodzi z 1794 r., wraz 
z dramatyczną wiadomością, że „Pru-
sacy Warszawę bombardują”. W  Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych 
odnalazł się także podręcznik, pisa-
ny dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk: 

„Oryginał y kopia Dzieła Historyi Na-
turalnej ręką ś. p. hrabi Potulickiego 
Pisane. Pierwszy tom zakończony 23 
grudnia 1803”. 

Już na dobre zadomowił się 
w Oborach dopiero syn Michała Bo-
nawentury, Kasper Potulicki. Żona-
ty z Teresą z Mielżyńskich, dochował 
się dwanaściorga dzieci, które trady-
cyjnie rodziły się w Niechanowie, ro-
dzinnym majątku Teresy z  Mielżyń-
skich. I tylko najmłodsza, Konstan-
cja, urodziła się w Oborach w 1839 r. 
Być może dlatego na jej cześć Kasper 
Potulicki nazwał jeden ze swoich fol-
warków Konstancinem. Konstancja, 
już jako hr. Skórzewska, nie mieszka-
ła wprawdzie w  Oborach, ale odzie-
dziczyła część dóbr, na których jej syn 
Witold założył letnisko ochrzczone 
Konstancinem. Lasy, zdrowa okoli-
ca i  dobrze opracowany plan urbani-
styczny, w  którym mieściły się wille, 
pensjonaty, parki, restauracje, hotel 
i  nawet stacja kolejki wąskotorowej, 
zaowocowały powstaniem ekskluzyw-
nego miasta-ogrodu, zamieszkanego 

poddaszem schowanym pod man-
sardowym dachem z  lukarnami, kry-
tym dachówką. W latach 1785-1796 
z  inicjatywy Urszuli z  Potockich, 
wdowy po Hieronimie Wielopol-
skim, gruntownie odrestaurowano 
dwór. Właśnie wtedy dawny, pol-
ski łamany dach został wymieniony 
na nowy, mansardowy. Kaplica ma 
dach namiotowy kryty blachą, z kulą 
i  krzyżem w  zwieńczeniu. Dłuższe, 
dziewięcioosiowe elewacje przepru-
te są dużymi prostokątnymi oknami 
w kamiennych obramieniach. Zwró-
coną na zachód elewację frontową 
wyróżnia trójosiowy ryzalit pozorny, 
ujęty boniowanymi pseudopilastra-
mi, zwieńczony trójkątnym fronto-
nem i  poprzedzony tarasem. W  tej 
elewacji kamienne uszakowate obra-
mienia okien i  portali zdobi wyso-
kiej klasy barokowy detal. Trójkątne 
przerwane naczółki wieńczące otwo-
ry okienne i  drzwiowe ozdobione są 
kulami na postumencie i herbem Sta-
rykoń rodziny Wielopolskich.

Urszula Wielopolska zapisała 
Obory swemu siostrzeńcowi, Micha-
łowi Bonawenturze Potulickiemu, 
jednej z najciekawszych postaci otwie-
rających galerię rodzinną Potulickich. 
Ten przyrodnik, członek powołanego 
w 1800 r. z inicjatywy Stanisława Sta-
szica Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
prowadził liczne doświadczenia na-
ukowe i  próbował wprowadzać no-
winki techniczne, również w  Obo-
rach. Sprowadził m.in. z Francji taran 
hydrauliczny do pompowania wody 

..................................

2 | Dwór	w	Oborach	
–	widok	od	strony	
stawu	na	fotografii	
z	lat	dwudziestych	
XX	w.

3 | Franz	
Winterhalter,	
„Portret	Ofelii	ze	
Skórzewskich	hr.	
Potulickiej”,	około	
1860,	olej,	płótno,	
obraz	zaginiony

4 | Uczestnicy	ślubu	
Marii	Stroynowskiej	
i	Henryka	
Potulickiego,	13	
września	1922	r.

..................................
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z  Marią Stroynowską. Zdążył jeszcze 
podjąć starania o  modernizację ma-
jątku, ale niestety nie gospodarował 
w  nim długo, umarł w  wieku zaled-
wie 42 lat, pozostawiając sześcioletnią 
Teresę, pięcioletnią Anusię i  ośmio-
letniego Jasia. Wdowa po nim, Maria 
Potulicka, umiała nie tylko sprawnie 
kontynuować jego dzieło, ale też do-
brać właściwego zarządcę, Adama 
Bielickiego, który dbał o  Obory aż 
do 1944  r. W  majątku były trzy fol-
warki, działał browar, gorzelnia, ale 
najważniejsza była hodowla krów. 
Obory stały się głównym dostawcą 
mleka do warszawskiej fabryki czeko-
lady Wedla. Współpraca ta przetrwa-
ła długo – fabryka funkcjonowała 
także w czasie wojny i mleko z Obór, 
tym razem pod nadzorem niemiec-
kim, nadal tam dowożono. Pozwoliło 
to nie tylko na przetrwanie okupacji, 
ale i  pomoc uciekinierom oraz ukry-
wającym się, których, jak np. zbiegłe-
go z  getta Aleksandra Kacperskiego, 
Maria Potulicka zatrudniała w  ad-
ministracji majątku. Siostry jej męża, 
Henryka, Zofia Dowgiałłowa i Izabe-
la Światopełk-Mirska, musiały ucie-
kać ze swych majątków na wschodzie 

Polski i już jako wojenne wdowy krą-
żyły między Oborami a  Warszawą. 
Ich najstarsze dzieci uczyły się tam na 
tajnych kompletach i  zdobywały do-
świadczenie w konspiracji. W Warsza-
wie mieszkało już także rodzeństwo 
z Obór.

Nadeszło lato 1944  r. Wszy-
scy spodziewali się powstania, więc 
30  lipca 1944  r. Zofia Dowgiałłowa 
pojechała do miasta zobaczyć syna 
i córkę. Niestety, już nie zdążyła. Po-
zostająca we dworze Maria Potulic-
ka, stojąc na drodze prowadzącej do 
Konstancina i patrząc z daleka na kłę-
by dymu unoszące się nad Warszawą, 
powtarzała podobno: „nikt stamtąd 
nie wyjdzie żywy”. Rzeczywiście, bi-
lans powstania okazał się dla rodziny 
okrutny – zginęli, walcząc w różnych 
częściach miasta: Jan Potulicki, Do-
minik Dowgiałło, Krzysztof i Michał 
Mirscy. Zofię Dowgiałłową ostatni 
raz widziano podobno na Zielenia-
ku. Jej córka Zula została wywieziona 
do obozu. Wróciły za to młodziutkie 
Anna i  Teresa Potulickie, ale już nie 
do własnego domu. Za udział mło-
dych w  powstaniu Maria Potulicka 
otrzymała rozkaz opuszczenia Obór. 

przez warszawską burżuazję, ziemian, 
ludzi kultury.

W portretowej galerii Potulickich 
znajdowały się m.in. portrety Micha-
ła Bonawentury i  jego żony Elżbiety 
z  Wodzickich, malowane przez Ka-
zimierza Wojniakowskiego, a  tak-
że portret Ofelii ze Skórzewskich, 
pędzla Franza Winterhaltera. Ofelia 
była żoną jednego z  synów Kaspra 
Potulickiego, Józefa − przemysłow-
ca, wynalazcy i popularyzatora nauki, 
który wzorem dziada Michała próbo-
wał swych sił w naukach naturalnych. 
Nieudany, niestety, okazał się jego no-
watorski projekt przedsiębiorstwa zaj-
mującego się żeglugą po Warcie.

Od końca XIX w. w Oborach go-
spodarował syn Józefa, Mieczysław, 
ojciec wspomnianych na początku 
młodych Potulickich. Umarł, nie do-
czekawszy się niepodległości, którą 
cieszyły się, jako pierwsze pokolenie, 
jego dzieci. Tymczasem zwykłą ko-
leją rzeczy, rodzeństwo opuszczało 
rodzinny dwór – siostry wyszły za 
mąż, jeden z  braci, Józef, zaczął po-
dróżować, by dotrzeć aż do Brazy-
lii. W  Oborach pozostał ich ostatni 
właściciel, Henryk Potulicki, żonaty 
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dziennikarza związanego z angielsko-
języczną redakcją Polskiego Radia. 
W obawie przed przyszłością, nękani 
przez UB, podjęli w  1967  r. decyzję 
o  wyjeździe z  Polski. Nie planowali 
jednak pracy w Radio Wolna Europa, 
uważając to za ostateczność i całkowi-
te odcięcie od kraju. Namawiani przez 
licznych krewnych i znajomych, z bra-
ku innych możliwości, trafili jednak 
w końcu do Monachium – Marek Ła-
tyński, jako zawodowy dziennikarz, 
stanowił wśród pracowników radia, 
na ogół emigrantów różnych zawo-
dów, cenną zdobycz. I tak zaczęła się 
ta przygoda. Do Polski wrócili dopie-
ro po 1989 r. Marek Łatyński, przed-
ostatni dyrektor Radia Wolna Europa, 
został ambasadorem RP w Szwajcarii. 
A potem już krążyli między Warszawą 
a  Waszyngtonem, gdzie zamieszkała 
ich córka, Maja.

Dwór w  Oborach zamieniony zo-
stał po wojnie na szkołę, a  następnie 
władze przekazały go Ministerstwu 
Kultury i  literatom. W  1948  r. Jaro-
sław Iwaszkiewicz znów zachwycał się 

dworem i  parkiem, otwierając, jako 
prezes Związku Literatów Polskich, 
Dom Pracy Twórczej: „Posłuchajcie 
historii tego pałacu...”, ale przerwał mu 
Antoni Słonimski: „Nie ma co się roz-
wodzić, prawda jest taka, że ukradliście 
go Potulickim!”. Oborskie anegdoty 
związane z  tak barwnymi postaciami, 
jak Gałczyński, Hłasko czy Grocho-
wiak, ciągle krążą w  licznych, literac-
kich wspomnieniach. Stopniowo jed-
nak Obory traciły znaczenie, stając się 
ośrodkiem wypoczynkowym dla pisa-
rzy „oraz gości niezwiązanych ze środo-
wiskiem literackim”, jak pisano w ofer-
cie domu. Być może wyczerpała się 

Zaczęło się również niszczenie mająt-
ku, Niemcy wywieźli wszystkie ma-
szyny rolnicze, a  120 cennych obor-
skich krów popędzono, jako wyżywie-
nie, za wojskiem.

Dwa lata później ocalała z  po-
wstania Anna utonęła w  czasie rejsu 
na Bałtyku. „Tak, śmierć krążyła nad 
naszą rodziną” – mówi dziś ostatnia 
spadkobierczyni Obór, Teresa z  Po-
tulickich Łatyńska, ale o  swoich po-
wstańczych przeżyciach opowiada 
niewiele. Jej oddział walczył na Sta-
rym Mieście i  to ona uczestniczyła 
w ratowaniu dobytku z płonącej kate-
dry – „zasypywaliśmy piaskiem wejście 
do podziemi, gdzie ukryte są kosztow-
ności. W ostatniej też chwili uratowali-
śmy cudownego Jezusa u Fary. Wynio-
słyśmy go z Basią »Pająk« i księdzem 
na podwórze, skąd ponieśli go dalej 
podziemiami” – zapisała w  powstań-
czym dzienniku (więcej na ten temat 
zob. ks. Grzegorz Idzik, Skarb ocalony 
z gruzów, „Spotkania z Zabytkami”, nr 
3-4, 2020, s. 22-29). Po wojnie Teresa 
wyszła za mąż za Marka Łatyńskiego, 

5 | Dwór	w	Oborach	od	strony	podjazdu,	stan	
obecny		

6 | Dwór	w	Oborach,	oficyna	podworska	oraz	
staw	wraz	z	otoczeniem	na	fotografii	z	lotu	
ptaka,	stan	obecny

(ilustracje: 1-4 – archiwum autorki; 5 –  fot. Jarosław 
Manicki / https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwór_w_
Oborach; 6 – https://www.konstancinjeziorna.pl/
turystyka/przyroda/rezerwat-obory) 

..............................................................................
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pewna formuła, zmieniły warunki. Po-
została legenda Obór, jako przestrzeni, 
w której kultura ma się dobrze.

Starania o  odzyskanie rodzinnego 
domu Teresa Łatyńska rozpoczęła za-
raz po powrocie do Polski, podobnie 
jak wielu innych byłych ziemian, tra-
wiąc długie lata w sądach i u adwoka-
tów. W  czerwcu 2018  r., w  wieku 93 
lat, mogła po 19 latach starań o uzna-
nie swojej własności przywitać na ko-
lacji w  Oborach zaproszoną rodzinę 
i przyjaciół. W 2019 r. Obory zostały 
sprzedane Fundacji Rodziny Staraków, 
która definiuje swoją misję jako „wspie-
ranie i  promowanie młodych, zdolnych 
ludzi, tworzenie dla nich optymalnych 
warunków rozwoju oraz pomoc w reali-
zacji ich pasji i pomysłów na życie”. Gro-
madzi również kolekcję sztuki polskiej 
XX i  XXI  w. Fundacja zadeklarowała 
chęć zorganizowania we dworze, oficy-
nie i ewentualnie dokupionych innych 
budynkach wokół pałacu, miejsca spo-
tkań, rezydencji artystycznych, wystaw. 
Barokowy dwór czeka na kolejny roz-
dział swojej historii.

Zofia Jabłonowska-Ratajska

W 2020	r.	w	serii	wydawniczej	Biblioteka „Więzi”	ukazała	się	książka	autor-
stwa	Krzysztofa	Bielawskiego,	zatytułowana	Zagłada cmentarzy żydow-

skich.	Krzysztof	Bielawski	−	absolwent	Instytutu	Historycznego	Uniwersytetu	
Warszawskiego,	badacz	cmentarzy	żydowskich,	specjalista	do	spraw	dziedzic-
twa	żydowskiego	w	Centrum	Informacji	Historycznej	Muzeum	Historii	Żydów	
Polskich	POLIN,	jest	też	autorem	artykułów	opublikowanych	na	łamach	m.in.	
„Spotkań	z	Zabytkami”;		interesuje	się	cmentarzami	żydowskimi	od	2005	r.	
–	początkowo	czynił	to	jako	badacz-amator	i	założyciel	strony	internetowej	
www.cmentarzezydowskie.pl.

Książka	powstała	na	podstawie	pracy	dyplomowej	Krzysz-
tofa	Bielawskiego	Destrukcja cmentarzy żydowskich na tere-
nach obecnej Polski po 1933 roku,	obronionej	w	Instytucie	
Historycznym	 Uniwersytetu	 Warszawskiego	 w	 2019	 r.	 Jej	
celem	jest	próba	przedstawienia	procesu	destrukcji	cmenta-
rzy	żydowskich	w	Polsce	w	wyniku	działań	dokonanych	przez	
ludzi	i	wskazania	jego	sprawców.	Posłużyła	do	tego	analiza	
zróżnicowanych	 źródeł	 tekstowych	 i	 ikonograficznych	 oraz	
opracowań.	

Publikacja	dotyczy	cmentarzy	położonych	w	Polsce,	w	jej	
obecnych	 granicach,	 a	 także	 dewastacji	 popełnionych	 od	
1933	r.	na	dawnych	terenach	niemieckich,	które	po	1945	r.	
weszły	 w	 skład	 Polski,	 oraz	 dla	 pozostałej	 części	 kraju	 od	
1	 września	 1939	 r.	 Odwołanie	 do	 lat	 1933-1939	 jest	 ko-

nieczne	dla	zrozumienia	sytuacji	cmentarzy	na	Opolszczyźnie,	Dolnym	Śląsku,	
części	Wielkopolski,	Pomorza,	Warmii	i	Mazur.	

Jak	czytamy	we	wstępie	do	książki,	w	obecnych	granicach	Polski	znajduje	
się	około	1200	cmentarzy	żydowskich.	Wykazał	to	spis	przygotowany	w	la-
tach	 2017-2019	 przez	Muzeum	Historii	 Żydów	 Polskich	 POLIN	 i	 Narodowy	
Instytut	Dziedzictwa.	Cmentarze	te	nigdy	nie	doczekały	się	kompleksowej	do-
kumentacji.	Jedną	z	luk	w	historiografii	jest	kwestia	destrukcji	nekropolii.	Do	
niedawna	powszechne	było	przypisywanie	ich	zniszczeń	jedynie	lub	głównie	

Niemcom.	W	rzeczywistości	udział	w	tym	procesie	miała	tak-
że	miejscowa	ludność	i	powojenne	państwo	polskie.	

W	 książce	 pominięto	 destrukcję	 cmentarzy	 powstałą	
w	wyniku	oddziaływania	czynników	naturalnych.	Opracowa-
nie	 tego	 zagadnienia	wymagałoby	wiedzy	 z	 zakresu	 fizyki,	
chemii,	biologii	i	geologii.	

W	kolejnych	rozdziałach	omówiono	różne	rodzaje	zniszczeń	
i	profanacji	z	podziałem	na	okresy	do	1945	r.	i	lata	późniejsze,	
z	wyróżnieniem	poszczególnych	sprawców	destrukcji	cmenta-
rzy	(m.in.	państwa	niemieckiego,	ludności	cywilnej,	państwa	
polskiego).	Uzupełnieniem	są	rozdziały	przedstawiające	reak-
cje	Żydów	i	Polaków	na	niszczenie	cmentarzy.	

W	opracowaniu	zastosowano	układ	chronologiczny,	nato-
miast	w	przypadku	wymieniania	nazw	miejscowości	przyjęto	
porządek	alfabetyczny	z	przypisaniem	dat.	

Spotkanie z książką

ZAGŁADA	CMENTARZY	ŻYDOWSKICH
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Inskrypcja Grodka
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w  zakresie filologii greckiej, 
zdobył w  Getyndze, a  do Pu-
ław trafił za sprawą filozofa 
i  pisarza Johanna Gottfrieda 
Herdera. Latem 1804  r. wy-
jechał do Wilna, gdzie dzięki 
swemu uczniowi, Adamowi 
Jerzemu Czartoryskiemu, ku-
ratorowi Uniwersytetu Wileń-
skiego, został profesorem języ-
ka i literatury greckiej oraz pre-
fektem biblioteki. I nie przy-
puszczał zapewne, że pamięć 
u  potomnych zapewnią mu ci 
z jego uczniów, którzy w rado-
snej studenckiej pieśni głosili: 
„W ksiąg greckich, rzymskich 
steki / Wlazłeś, nie żebyś gnił; / 
Byś bawił się jak Greki, / A jak 
Rzymianin bił”.

Od 1819 r. Groddeck, czyli 
Grodek, filologiczny autorytet 
i  aktywny wolnomularz, był 
członkiem korespondentem 
Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk, a  w  Wilnie 
prezesował Towarzystwu Nauk 
Moralnych. Pod koniec życia 
osiadł w  majątku zięcia w  Ki-
jowcu koło Rakowa w guberni 
mińskiej (dziś Białoruś), tam 
też zmarł w  kwietniu 1825  r., 
mając 63 lata. W  centrum wioszczy-
ny, nieopodal cerkwi, na zniszczo-
nym i  zarośniętym polskim cmenta-
rzu zrządzeniem losu zachował się 
jego grób – obelisk z  ciemnego gra-
nitu z inskrypcją: „Ś.P. / G.E. / GROD-
DECK / PROF. / LITT. GRA[E]CE / ET 
ROMAN./ UN. WILEŃS. / ZM. 1825 
R. / PANIE BĄDŹ MU / MIŁOŚCIW”.

Grodek był filologiem, a  filolog 
jest niewolnikiem cytatów (wiem coś 
o tym), można by więc przypuszczać, 
że stosowną inskrypcję (zapiszmy ją 
raz brzmieniowo, bo brzmi ładnie, 
a  kto dziś czyta grecki alfabet: Mni-
mis anoigo ierón) wyszukał i  przy-
toczył z  jakiegoś antycznego dzieła. 

Gruntowne poszukiwania w  „sieci” 
nie doprowadziły jednak do odnale-
zienia takiej trzywyrazowej formuły 
nigdzie poza napisem na puławskim 
kluczu. Najpewniej więc bibliotekarz 
księżnej Izabeli przetłumaczył tekst, 
ułożony przez nią samą lub przez jej 
córkę (Maria, zamawiając klucz, mo-
gła znać życzenie matki w tej kwestii). 
Identyfikacja tłumacza inskrypcji 
wspiera zarazem wcześniejsze raczej 
datowanie odnalezionego listu – na 
rok 1804, bo po wyjeździe do Wilna 
Grodek był daleko i  pochłonęły go 
inne zajęcia.

Jarosław Komorowski

Klucz do Świątyni Sybil-
li w  Puławach – prawdzi-
wy „kaduceusz polski” – 
to jedna z  niezaprzeczenie 

magicznych pamiątek naszej przeszło-
ści, od artykułu o nim pióra Konrada 
Niemiry zacząłem zatem lekturę po-
przedniego numeru „Spotkań z  Za-
bytkami” (nr 3-4, 2021). Odnalezie-
nie listu Marii Wirtemberskiej, po-
zwalające wyjaśnić okoliczności po-
wstania klucza, to bardzo ważne od-
krycie. Równocześnie jednak podczas 
tej lektury coś mi nie pasowało. Oto 
bowiem autor pisze, że zagadkowa po-
zostaje „tożsamość osoby, która prze-
tłumaczyła dla nieznającej greki Wir-
temberskiej inskrypcję czy wręcz ją jej 
podsunęła” – tymczasem nazwisko tej 
osoby zostało w liście wyraźnie wska-
zane. No tak, ale w  liście oryginal-
nym, na szczęście dobrze widocznym 
na zdjęciu, a nie w jego przytoczeniu 
w tekście. Fragment kluczowego (no-
men omen) dla sprawy zdania w isto-
cie bowiem przedstawia się następują-
co: „Le clef aura la forme d’un Cadu-
çé en bronze vert et les serpents en or, 
avec une inscription greque ΜΝΗΜΗΣ 
ΑΝΟΙΓΩ ΙΕΡΟΝ Grodka, a  z  drugiej 
strony cyfra mojej matki…”. Inskrypcja 
grecka Grodka – jedynego człowie-
ka, który wówczas w Puławach biegle 
władał greką i stale był pod ręką, przez 
wiele lat (1787-1793 i  1796-1804) 
pełniąc funkcje nauczyciela domowe-
go i bibliotekarza Czartoryskich. 

Gottfried Ernst Groddeck – 
w  „wersji polskiej” Gotfryd Ernest 
Grodek, gdańszczanin z  zasłużonego 
dla miasta rodu uczonych i  burmi-
strzów, znany jest dziś głównie (o  ile 
w  ogóle) jako nauczyciel wieszcza 
Adama i  jego przyjaciół-filomatów. 
Podstawowa monografia Kazimierza 
Mężyńskiego nosi zresztą tytuł Got-
fryd Ernest Groddeck profesor Ada-
ma Mickiewicza (Gdańsk 1974). 
Gruntowne wykształcenie, nie tylko 

 | Michał	Podoliński	według	Jana	Rustema,	„Portret	
Gotfryda	Ernesta	Grodka”,	1821,	miedzioryt,	wym.	14,3	x	
8,7	cm	(w	zbiorach	Biblioteki	Narodowej	w	Warszawie)
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Tajemnica 
dziewiętnastowiecznej 
litografii

........................................................................................................................................

nad drzewami romantycznego już swo-
ją przeszłością Mariensztatu, rytow-
nik misternie wplótł nazwisko »Ma-
jewska« w  formie wyraźnie czytelnych 
(przez lupę filatelistyczną) liter, falistą 
linią obejmującą wierzchołki drzew. 
Wiadomość zachęciła czytelników pi-
sma do dalszych poszukiwań. W  efek-
cie do redakcji zaczęły nadchodzić listy 
z kolejnymi »nadprogramowymi« na-
zwiskami i  imionami ukrytymi przez 

Czesława Słanię w gąszczu szczegółów 
na rytowanych przez niego znaczkach” 
(W. Przybyszewski, Fascynujący świat 
mistrza Słani, „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 9, 2000, s. 29-31).

Jak się okazuje, podobnie mikro-
skopijny, utajniony napis można też 
odnaleźć na jednej z wykonanych bli-
sko sto lat wcześniej (!) litografii, cho-
ciaż opracowującemu ją sztycharzowi 
wcale nie było wtedy do śmiechu.

Minęło już ponad dwa-
dzieścia lat od ukaza-
nia się w  „Spotkaniach 
z  Zabytkami” krótkie-

go artykułu, w którym opisane zostały 
młodzieńcze żarty wybitnego grawe-
ra, projektanta znaczków pocztowych 
i  banknotów Czesława Słani (1921-
2005), od 1959 r. przebywającego na 
emigracji w  Szwecji, gdzie się docze-
kał zaszczytnego tytułu „Nadworne-
go Grawera Królestwa Szwecji”. Żarty 
polskiego artysty, okrzykniętego pod 
koniec jego życia „królem rylca” oraz 
„grawerem XX wieku”, polegały na 
umieszczaniu przez niego mikrosko-
pijnych napisów na znaczkach emito-
wanych przez Pocztę Polską w  latach 
pięćdziesiątych XX  w., a  więc w  cza-
sach, kiedy artysta przebywał jeszcze 
w Polsce. Ze wspomnianego artykułu 
można się dowiedzieć, że pierwsza in-
formacja na temat ukrytych napisów 
Czesława Słani ukazała się w  dwuty-
godniku Polskiego Związku Filateli-
stów „Filatelista” (nr 23 z  1 grudnia 
1965  r., s.  456), a  zamieszczona tam 
wiadomość zatytułowana została Ro-
mantyczne odkrycie. „Owego odkrycia 
– pisałem przed laty – dokonał Janusz 
Spotowski, a dotyczyło ono znaczka lot-
niczego, 1.40 zł, zarówno ciętego jak 
i ząbkowanego, przedstawiającego trasę 
WZ (nr 592). Z lewej strony znaczka 

...............................................................................

1 | Adrian	Mikołaj	Głębocki	według	rysunku	
własnego,	„Święta	Kunegunda	i	odkrycie	
soli”,	1862,	litografia,	Zakład	Litograficzny	
Maksymiliana	Fajansa	w	Warszawie	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	w	Warszawie)
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ręcznie kolorowanych, wymiary kom-
pozycji: 26,1 x 38,7 cm (z napisami: 
32,2 x 39,5 cm), wymiary planszy: 53 
x 64,5 cm (w zbiorach m.in. Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie, Bibliote-
ki Kórnickiej w  Kórniku i  Muzeum 
Narodowego w Warszawie).

W centrum kompozycji arty-
sta przedstawił króla Kazimierza III 
Wielkiego stojącego w  otwartym 
polu, intensywnie gestykulującego rę-
kami, co zdaje się sugerować, że wła-
śnie rozsądza jakiś zadawniony spór 
pomiędzy dwoma możnymi (z le-
wej jego strony) i  grupą wieśniaków 
(z prawej). W głębi, za rzeką, na wzgó-
rzu widać okazałe murowane gmaszy-
sko (nowy zamek?) w  trakcie budo-
wy. Poniżej objaśnienie: „Kazimierz 
Wielki panujący od  r. 1333 do 1370 
królem chłopków nazwany, opiekował 
się rolnictwem i ludem wiejskim, sądził 
sam jego sprawy, nadał Polsce / prawa 
Statutem Wiślickim zwane, budował 
miasta i  spichlerze, wznosił Świątynie. 
Wiele zamków i gmachów przez niego 
stawianych do dziś dnia po / zostało. 
Zastawszy Polskę drewnianą, zostawił 

ją murowaną… Obraz ten przedstawia 
Kazimierza Wgo sądzącego w  przejeź-
dzie sprawę pokrzywdzo / nych chłopów 
przez Piotra Pszonkę Jesieńczyka i Ot-
tona Toporczyka ze Skarzewica”.

Ale to nie wszystko. Dzisiejsze 
możliwości techniczne pozwalają 
dostrzec na litografii jeszcze jeden 
napis, którego nie wymyślił ani Ra-
fał Hadziewicz, ani Maksymilian 
Fajans. To napis ukryty w gąszczu se-
tek linii współtworzących obraz wy-
schniętej ziemi, na której rozgrywa 
się przedstawiona na litografii sce-
na, widoczny tylko przy bardzo du-
żym powiększeniu ryciny: „Dopomóż 
Boże braciom sołdakom / żołdakom”, 
napis sporządzony, jak można przy-
puszczać, w tajemnicy przez sztycha-
rza pracującego dla warszawskiego 
wydawcy. Kto go wykonał i w jakich 
okolicznościach?

Bezpośrednio pod kompozycją 
umieszczono co prawda tylko napisy 
odnoszące się do autora wzoru i  za-
kładu, w  którym wykonana została 
rycina: „Komponował R. Hadzie-
wicz” (na dole, z  lewej) i  „w Lit. M. 

Oto wśród nowości Zakładu Li-
tograficznego Maksymiliana Fajansa 
w Warszawie, w październiku 1862 r. 
było sześć prac przedstawiających le-
gendarne i  historyczne wydarzenia 
z dziejów Polski, wykonanych in folio 
według kompozycji współczesnych 
artystów. Informację o  nowych lito-
grafiach zamieściła „Biblioteka War-
szawska” (1862, t. IV, s. 164), wymie-
niając ich tytuły i autorów kompozy-
cji: „Bitwa pod Grunwaldem”, według 
Juliusza Kossaka, „Święta Kunegunda 
i odkrycie soli”, według Adriana Głę-
bockiego, „Kazimierz Wielki sądzi 
sprawę chłopków”, według Rafała 
Hadziewicza, „Aniołowie u  Piasta”, 
według Rafała Hadziewicza, „Żół-
kiewski pod Cecorą”, według Juliusza 
Kossaka i  „Wprowadzenie do Polski 
wiary chrześcijańskiej”, według Rafała 
Hadziewicza. W zespole tym znalazła 
się ta jedna szczególna, której bliższe 
oględziny doprowadziły do niezwy-
kłego odkrycia. Jej tytuł to „Kazimierz 
Wielki sądzi sprawę chłopków” – li-
tografia znana zarówno w  odbiciach 
jednotonalnych, jak i jednotonalnych 

.....................................................

2 | Adrian	Mikołaj	Głębocki	
według	rysunku	Rafała	
Hadziewicza,	„Kazimierz	Wielki	
sądzi	sprawę	chłopków”,	
1862,	litografia,	Zakład	
Litograficzny	Maksymiliana	
Fajansa	w	Warszawie:	cała	
kompozycja	z	podpisem	(2A)	
i	jej	fragment	z	ukrytym	napisem	
„Dopomóż Boże braciom 
sołdakom / żołdakom” (2B)	
(w	zbiorach	Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

.....................................................
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prz[ez] Pszonke i Toporczyka / litogra-
fia p. Głębockiego [podkr. WP] Kom-
pozycja Hadziewicza Rafała / ofiaruje 
[…] Czajkowskiej” ( J. Kaczmarczyk, 
Rafała Hadziewicza twórcze ży-
cie. Katalog wystawy monograficznej 
pod redakcją…, Muzeum Narodowe 
w Kielcach, Kielce 2016, s. 220, poz. 
kat.: V/5).

Zgodnie z  ustaleniem autorki pu-
blikacji, i  zarazem kuratorki wysta-
wy, omawianą tu litografię można 
datować „ok. 1862  r.”, ale ponieważ 
pierwsza informacja o ukazaniu się tej 
ryciny opublikowana została w  paź-
dzierniku tegoż roku, można przyjąć, 
że litograf dokonujący ostatnich za-
biegów przy ukończonej już niemal 
pracy nagle dowiedział się o  pod-
jętej 6 października 1862  r. przez 

Naczelnika Rządu Cywilnego Króle-
stwa Polskiego margrabiego Aleksan-
dra Wielopolskiego zapowiedzi po-
boru młodych polskich mężczyzn do 
Cesarskiej Armii Rosyjskiej (potocz-
nie nazywanego „branką”, określanego 
także w  tłumaczeniu z  polskiego „iść 
do wojska”, zgodnie z konstrukcją ro-
syjskojęzyczną, jako „idti w  sołdaty”) 
i w ten nietypowy sposób odniósł się 
do nowej szykany skierowanej do jego 
współbraci.

Informacja o  planowanym pobo-
rze opublikowana została w  prasie 
już następnego dnia od jej podpisa-
nia (np. w  „Kurierze Warszawskim” 
ukazała się na pierwszej stronie w nr. 
229 z 7 października 1862 r.) i miała 
ona, w zamyśle Wielopolskiego, zapo-
biec wybuchowi powstania. Jej ogło-
szenie przyniosło jednak, jak wiemy, 
odwrotny skutek. W  przededniu za-
powiedzianej „branki”, Manifestem 
wydanym w  Warszawie 22 stycznia 
1863  r. przez Tymczasowy Rząd Na-
rodowy, na obszarze całego Królestwa 
Polskiego, a od 1 lutego 1863 r. także 
na Litwie, wybuchło powstanie, na-
zwane od miesiąca, w którym się roz-
poczęło powstaniem styczniowym.

Wojciech Przybyszewski

Fajansa w  Warszawie 550.” (na dole, 
z prawej), ale dzięki informacjom ze-
branym przez Joannę Kaczmarczyk 
i  opublikowanym w  katalogu wysta-
wy „Rafała Hadziewicza twórcze ży-
cie” (Muzeum Narodowe w Kielcach, 
23 czerwca – 31 grudnia 2016, Kiel-
ce 2016) wiemy, że autorem ukrytego 
napisu był Adrian Mikołaj Głębocki 
(1833-1905), uczeń Rafała Hadzie-
wicza w  warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, później rysownik, malarz, 
litograf i pedagog. Na reprodukowa-
nym w  tym katalogu rysunku Ha-
dziewicza, ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w  Krakowie, znajduje się 
bowiem odręczny (nieautorski, lecz 
wiarygodny) napis z  epoki: „Kazi-
mierz Wielki wymierza sprawiedli-
wość pokrzywdzony[m] chłopkom 

Panosząca	 się	 od	wielu	miesięcy	 pandemia	 i	 związane	 z	 nią	 obostrzenia	
pokrzyżowały	niejedne	ambitne	plany.	W	tym	roku	nie	będzie	np.	orga-

nizowanej	 w	 cyklu	 dwuletnim,	 kolejnej,	 czwartej	 już	 naukowej	 konferencji	
tegumentologicznej	 w	 Toruniu,	 której	 pomysłodawcą	 i	 głównym	motorem	
sprawczym	był	dr	hab.	Arkadiusz	Wagner,	prof.	Uniwersytetu	Mikołaja	Ko-
pernika	w	Toruniu.	Tak	się	jednak	szczęśliwie	złożyło,	że	bibliolodzy	(i	szerzej	
–	miłośnicy	 dawnej	 książki)	 będą	mogli	 w	 tym	 czasie	 rozsmakowywać	 się	
w	 lekturze	wydanej	w	2020	 r.	 przez	Zakład	Narodowy	 im.	Ossolińskich	we	
Wrocławiu	publikacji	Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej (tom	I-II)	
pod	 redakcją	 Doroty	 Sidorowicz-Mulak	 i	 Agnieszki	 Fran-
czyk-Cegły.

Książka,	 będąca	 pokłosiem	 Międzynarodowej	 Konfe-
rencji	Proweniencyjnej,	zorganizowanej	w	czerwcu	2019	r.	
we	Wrocławiu	przez	Zakład	Narodowy	im.	Ossolińskich	pod	
patronatem	 Fundacji	 Lanckorońskich,	 „Spotkań	 z	 Zabyt-
kami”	oraz	Stowarzyszenia	Bibliotekarzy	Polskich,	zawiera	
33	studia	z	określonego	tak	tematu,	uzupełnione	artyku-
łami	 dotyczącymi	 księgozbiorów	 prywatnych	 przechowy-
wanych	 w	 bibliotekach	 narodowych	 Białorusi	 i	 Litwy.	 Jak	
czytamy	 w	 Przedmowie,	 autorstwa	 D.	 Sidorowicz-Mulak,	
artykuły	 zamieszczone	 w	 obu	 tomach	 „zostały przygoto-

wane przez badaczy i badaczki z Białorusi, Litwy, Polski, Szwecji i Ukrainy. 
Dzięki wspólnym wysiłkom międzynarodowego grona badaczy udało się 
scharakteryzować wiele kolekcji znajdujących się niegdyś, jak i obecnie, 
w posiadaniu przedstawicieli  różnych narodowości należących do różnych 
klas społecznych oraz grup wyznaniowych. Zbadane i opisane biblioteki łą-
czy to, że należały niegdyś do konkretnej osoby prywatnej, a czasem nieraz 
przekształcały się w biblioteki rodzinne, rozbudowywane przez pokolenia. 
Studia nad nimi dają dobry obraz tego, jak funkcjonowały niegdyś kolekcje 
domowe, dworskie, mieszczańskie i rodowe”.

Artykuły	zebrane	w	tej	książce	zaopatrzone	zostały	w	liczne	przy-
pisy,	wykazy	bibliografii,	 angielskojęzyczne	abstrakty	 i	 ko-
lorowe	 ilustracje,	 a	 na	 końcu	 każdego	 tomu	 umieszczono	
indeksy	 osobowe	 i	 geograficzne.	 Na	 uwagę	 zasługuje	 też	
starannie	opracowana	oprawa	obu	voluminów	i	stron	tytu-
łowych	(projekt	Agnieszki	Pasierskiej	z	Pracowni	Papierów-
ka	w	Warszawie),	w	której	zadbano	nie	tylko	o	ich	czytelny	
układ,	ale	także	pamiętano	o	imitacji	odcisku	płyty	w	obrębie	
reprodukowanych	na	okładkach	miedziorytów:	August Mocny 
w swojej bibliotece Herzog August Bibliothek,	 Wolfenbüttel	
1650	 (t.	 I)	 i	 Ekslibris Zachariasa Conrada von Uffenbach,	
Frankfurt	nad	Menem	1620	(t.	II).

Spotkanie z książką

KOLEKCJE	PRYWATNE	W	ZBIORACH	KSIĄŻKI	DAWNEJ
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Wokół życia i legendy 
Orlątka, syna Napoleona I

.............................................................................................................................................

11 kwietnia 1814  r. dawał Napole-
onowi władzę nad położoną niedale-
ko włoskiego wybrzeża niewielką wy-
spą Elbą, ale jego rodzina nigdy tam 
nie dotarła. Ten sam traktat uczynił 
zresztą Marię Luizę księżną Parmy, 

jakby dla podkreślenia separacji mał-
żonków. Na mocy tego postanowie-
nia mały Napoleon miał dziedziczyć 
to księstwo i rzeczywiście przez kilka 
lat nosił tytuł księcia Parmy. Podczas 
Kongresu Wiedeńskiego przebywał 

Kiedy 20 marca 1811  r. wy-
strzały armatnie obwieściły 
narodziny następcy cesar-
skiego tronu Francji, wy-

dawało się, że przed dzieckiem otwie-
ra się wielka przyszłość. A jednak 21 
lat później chłopiec, który przy uro-
dzeniu otrzymał imiona Napoléon 
François Charles Joseph i  tytuł Kró-
la Rzymu, umierał w podwiedeńskim 
wówczas Schönbrunnie – w  pokoju, 
który w 1809 r. zajmował jego ojciec 
– jako książę Franz Karl Josef von Re-
ichstadt, prywatny członek habsbur-
skiej rodziny cesarskiej.

Wiosną 1814 r. wojska VI koalicji 
antynapoleońskiej podeszły pod Pa-
ryż, a  Maria Luiza, małżonka cesarza, 
wraz z dzieckiem oraz radą regencyjną 
opuściła stolicę. W  niedalekim Ram-
bouillet spotkała się z ojcem, cesarzem 
Austrii Franciszkiem I, który przeko-
nał ją, że zarówno dla niej, jak i dla jej 
syna najlepiej będzie udać się do Wied-
nia. Arcyksiężniczka była posłuszną 
córką i  jakkolwiek z  drogi pisała do 
wielu osób listy, w których zapewniała 
o swojej lojalności wobec męża, wkrót-
ce miała zapomnieć o Napoleonie.

Abdykacja cesarza Francuzów 
i  traktat podpisany w  Fontainebleau 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

W Muzeum Romantyzmu w  Opinogórze już wkrótce, o  ile tylko pozwolą na to decyzje związane 
z epidemią COVID-19, otwarta zostanie wystawa „Orlątko – życie i legenda syna cesarza Francuzów 
Napoleona I”, na której zaprezentowana będzie duża część kolekcji autorki tego artykułu. Kolekcję 
tę zapoczątkowało niezbyt systematyczne zbieranie napoleoników, które później skoncentrowało się 
na gromadzeniu przedmiotów związanych z życiem i legendą księcia Reichstadtu, syna Napoleona I. 
Obecnie zbiór liczy ponad 2 tys. obiektów. Autorka artykułu od 2019 r. realizuje na Uniwersytecie Ja-
giellońskim grant Narodowego Centrum Nauki pt. „Legenda Orlątka – kulturowy obraz syna Napole-
ona w XIX w. i jego późniejsze echa”.
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w  stolicy, stopniowo pozbawiany 
towarzystwa swojego francuskiego 
dworu. Jako ostatnią odesłano jego 
ukochaną nianię, panią de Montesqu-
iou – nazywaną przez niego „maman 
Quiou”, czyli mamą Quiou – pod pre-
tekstem rzekomego udziału jej syna 
w spisku mającym na celu uprowadze-
nie księcia z Wiednia.

Po Stu Dniach i  klęsce pod Wa-
terloo Napoleon podpisał 22 czerwca 
1815 r. drugą abdykację, w której pro-
klamował syna cesarzem Francuzów 

pod imieniem Napoleona II. Nieste-
ty, jakkolwiek akt ten zaowocował 
powołaniem rządu tymczasowego, 
deklaracjami i echami w sztuce, głów-
nie medalierskiej, nie stał się faktem 
politycznym. Ludwik XVIII opuścił 
Gandawę, przyjechał do Paryża i  na-
dzieje zwolenników cesarstwa, a także 
republikanów, upadły. Król Rzymu, 
Napoleon II, miał nigdy nie powrócić 
do Francji, choć wedle pamiętnikarzy 
było to jego wielkim marzeniem.

Wychowanie i  edukację przejęli 
nauczyciele niemieccy; zdaniem bio-
grafów i  nielicznych zachowanych 
wspomnień książę miał się później 
uczyć francuskiego jako języka obce-
go. Według świadectwa głównego wy-
chowawcy, hrabiego Moritza von Die-
trichsteina, w 1815 r. chłopiec pamię-
tał ojca i marzył o tym, żeby pojechać 
na Elbę. Wkrótce jednak Napoleon 
miał całkowicie zniknąć z  jego ży-
cia i, jeśli wierzyć anegdotom, książę 

dowiedział się o  swoim pochodzeniu 
przypadkiem, kiedy miał kilkanaście 
lat. Niewątpliwie imię i  tożsamość 
ojca zostały wymazane z  oficjalnych 
dokumentów – już akt nadania księ-
stwa Reichstadtu w  1818  r. mówi 
jedynie o  synu arcyksiężniczki, nie 
wspominając o  drugim z  rodziców. 
Nawet oficjalne nekrologi z  1832  r. 
wymieniają jedynie matkę. Członkom 
rodziny Bonaparte nie pozwolono ni-
gdy spotkać się z  krewnym, mimo że 
najmłodszy brat Napoleona, Jerôme, 
przez lata mieszkał w monarchii habs-
burskiej, m.in. w  pobliżu Wiener 
Neustadt. Inni, zwłaszcza najstarszy 
z  braci, Joseph Bonaparte, zabiega-
li na próżno o  możliwość spotkania. 
Jedynie córka najstarszej z  sióstr, Eli-
zy Bonaparte-Baciocchi, byłej Wiel-
kiej Księżnej Toskanii, Eliza, hrabina 
Camerata, zdołała oszukać austriacką 
tajną policję i  zjawić się przed księ-
ciem, kiedy ten udawał się na lekcję. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1 | „Naissance	du	Roi	de	Roma.	20	Mars	1811”	
(„Narodziny	Króla	Rzymu.	20	marca	1811”),	
około	1850,	staloryt,	wym.	10	x	13,3	cm,	
rytował	Coterelle	według	rysunku	Denisa	Raffeta	
(w	zbiorach	Biblioteki	Narodowej	w	Warszawie)

2 |	„Naissance	de	Napoléon	II	Roi	de	Rome”	
(„Narodziny	Napoleona	II	Króla	Rzymu”),	około	
1811,	akwatinta	kolorowana	akwarelą,	wym.	20	x	
30	cm,	sztych	L.	C.	Rousseau,	Paryż	(w	zbiorach	
autorki	artykułu)

...............................................................................
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w  pamiętnikach z  podróży liczne 
uwagi świadczące o tym, że książę Re-
ichstadtu był jedną z „głównych atrak-
cji” Wiednia. Starano się go zobaczyć 
podczas przejażdżki na Praterze, pod-
czas koncertu albo w  teatrze. Zasta-
nawiano się, czy przypomina bardziej 
ojca czy matkę. Zabiegano – na próż-
no – o audiencję. Po śmierci jego grób 
w  krypcie kościoła kapucynów, gdzie 
znajdują się sarkofagi rodu Habsbur-
gów, był najchętniej odwiedzanym 
obok grobu Marii Teresy.

Polityka także nie zapomnia-
ła o  byłym Królu Rzymu. Kiedy 
w  1830  r. przez Europę przetoczyła 
się fala powstań i rewolucji, jego kan-
dydaturę na europejskie trony rozpa-
trywano mniej lub bardziej poważnie, 
albo przynajmniej wspominano cał-
kowicie fantastycznie w kilku krajach: 
Francji, Belgii, Polsce, Italii, Grecji 

i  na Węgrzech. Plotkowano również 
o  małżeństwie z  następczynią portu-
galskiego tronu, przyszłą królową Ma-
rią II. Panowało jednak równocześnie 
powszechne przekonanie, że Metter-
nich nie pozwoliłby na wyjazd księ-
cia z Austrii, a tym bardziej na objęcie 
przez niego jakiegokolwiek tronu.

W tym kontekście nie dziwi, że 
kiedy wiosną 1832  r. wśród wciąż 
świeżych nastrojów rewolucyjnych 
książę nagle zachorował, natychmiast 
pojawiły się plotki, że został otruty 
na rozkaz kanclerza Austrii. Fakt, że 
autopsja stwierdziła gruźlicę płuc, 
niewiele pomógł – podnoszono argu-
ment, że w  żadnej z  rodzin młodego 
Napoleona nie było skłonności do tej 
choroby.

Pogrzeb był skromny, choć teore-
tycznie z  dworskim ceremoniałem. 
Jedno z  nielicznych świadectw tego 

Kuzyn jednak, obawiając się prowo-
kacji agentów, nie chciał z nią rozma-
wiać, a siostrzenica Napoleona musia-
ła uciekać z Wiednia.

Wysiłki ministra, a  następnie od 
1821 r. kanclerza Metternicha i dwo-
ru wiedeńskiego, aby trzymać księcia 
w anonimowości i izolacji od europej-
skiej polityki, nie na wiele się jednak 
zdały. Świat nie zapomniał o  Napo-
leonie i  nie zapomniał o  jego synu. 
Pierwsze dekady XIX  w. to czas po-
czątków turystyki dostępnej nie tyl-
ko dla arystokratów udających się na 
grand tour. I tacy turyści pozostawili 

3

3 |	„L’enfance	de	S.	M.	le	Roi	de	Rome”	
(„Dzieciństwo	Króla	Rzymu”),	około	1812,	
akwaforta	kolorowana,	wym.	25,5	x	38,5	cm,	
wyd.	Mme	Vueve	Chéreau,	Paryż	(w	zbiorach	
autorki	artykułu)

...............................................................................
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pogrzebu zostawił Zygmunt Krasiń-
ski w  liście do przyjaciela, angielskie-
go dziennikarza Henry’ego Reeve’a 
(Wiedeń, 25 lipca 1832): „Szwadron 
huzarów poprzedzał trumnę, inny po-
stępował za nią; i  trumna i oba szwa-
drony przemknęły prędko, prawie ga-
lopem, nie, jak to we zwyczaju przy 
pogrzebach. Lud przyglądał się temu 
tłumnie, ale widział niewiele poprzez 
dwa rzędy żołnierzy i bagnetów, który-
mi ulice były obramowane. Potem żoł-
nierze otoczyli kościół. Przybytek Boga 
otworzył się tylko dla kilku wybitnych 
osobistości i  znikło w  nim na zawsze 
ciało syna Napoleonowego” (Zygmunt 
Krasiński, Listy do Henryka Reeve, 
t. II, Warszawa 1980, s. 16).

Pod koniec życia książę Reich-
stadtu miał mawiać: „Urodziłem się 
i  umarłem: oto cała moja historia”. 
Zdanie to, w  różnych wariantach, 
pojawia się w  najwcześniejszych bio-
grafiach księcia, znajdziemy je (w  ta-
kim właśnie brzmieniu: „Meine Ge-
burt und mein Tod sind meine ganze 

Geschichte”) we wspomnieniach je-
dynego bliskiego przyjaciela, pozna-
nego na dwa lata przed śmiercią hra-
biego Antona von Prokesch-Osten. 
Człowieka fascynującego, nie tylko 
dla młodego Napoleona: byłego ad-
iutanta marszałka Karla Philippa 
Schwarzenberga, dyplomaty, podróż-
nika, orientalisty, numizmatyka, któ-
rego naukowe publikacje są do dziś 
cytowane.

Zacytowany bon mot dobrze 
streszcza zarówno życie, w którym od 
1815 r. nie wydarzyło się nic godnego 
uwagi tradycyjnej historii, jak i  roz-
liczne biografie księcia, powstające 
od około 1830  r., a  następnie jeszcze 
częściej po 1832 r. Pozostała bowiem 
po nim bardzo skromna spuścizna, 
zwłaszcza rękopiśmienna. Są to głów-
nie ćwiczenia szkolne i listy, z których 
bardzo trudno odczytać cokolwiek na 
temat np. poglądów księcia. Spalenie 
całej korespondencji z  synem przez 
Marię Luizę stało się przyczyną plotek 
o rewolucyjnych sympatiach syna Na-
poleona, skrzętnie ukrywanych przez 
habsburski dwór i  ministrów jego 
dziadka.

Pierwsza oficjalna biografia po-
wstała na zlecenie Metternicha, a na-
pisał ją Guillaume-Isidore de Mont-
bel. Miało to szczególnie ironiczny 
wydźwięk, jako że pan de Montbel był 

ministrem rządu Karola X, ostatnie-
go Burbona z  głównej linii na tronie 
francuskim, obalonego przez rewolu-
cję lipcową 1830 r. W latach poprze-
dzających te wydarzenia zajmował się 
m.in. ściganiem wywrotowych dru-
ków i  przedmiotów, w  tym nawiązu-
jących do syna Napoleona.

Przełomem stała się pośmiertna 
publikacja wspomnień Prokescha-
-Ostena w  1878  r., dotarcie na prze-
łomie XIX i  XX  w. przez historyka 
Edwarda von Wertheimera do wspo-
mnień kilku osób znających osobi-
ście księcia, a  następnie odkrycie na 
jednym z  wiedeńskich strychów ob-
szernego zbioru korespondencji Ma-
rii Luizy. Te dokumenty nie przynio-
sły ogromu informacji – bo i  trudno 
się go spodziewać w  odniesieniu do 
krótkiego życia, które upłynęło w nie-
mal całkowitej izolacji – potwierdziły 
jednak przynajmniej częściowo po-
dejrzenia i  pogłoski. Z  nowych źró-
deł, głównie świadectw przyjaciela, 
wynikało jasno, że książę Reichstadtu 
interesował się polityką, był świadom 
tego, że zarówno Francuzi, jak i  np. 
Polacy chcieliby go widzieć na swo-
im tronie, marzył o  odegraniu jakiejś 
roli w historii, co jednak nie było mu 
dane.

Przedwczesna śmierć księcia Re-
ichstadtu przyczyniła się do rozwoju 

4 |	Charles	de	Steuben,	„Napoleon	und	sein	
sohn.	Vaterglück”	(„Napoleon	i	jego	syn.	
Ojcowskie	szczęście”),	lata	czterdzieste	XIX	w.,	
litografia	kolorowana,	wym.	41,5	x	32	cm,	druk	
L.	Zöllner	(Louis	Zoellner),	Berlin	(w	zbiorach	
autorki	artykułu)

5 |	„Il	a	perdu	son	papa	à	la	bataille”	(„On	
stracił	ojca	w	bitwie”),	1835,	miedzioryt	
punktowany,	ruleta,	wym.	27	x	34	cm,	wyd.	
M.	V.	Turgis,	Paryż	(w	zbiorach	autorki	artykułu)

...............................................................................
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„Anglia zabrała Orła, a  Austria Or-
lątko” (L’Angleterre prit l’aigle et l’Au-
triche l’aiglon) – te wersy stały się jed-
nym z  fundamentów dziewiętnasto-
wiecznej legendy.

Oficjalna sztuka przypomnia-
ła sobie o  księciu Reichstadtu, kiedy 
w  1840  r. Ludwik Filip sprowadził 
z wyspy Św. Heleny do Paryża szcząt-
ki Napoleona. Niezwykle popularny 
w  tym czasie stał się motyw – znany 
już z pomniejszych realizacji w 1832 r. 
– ojca witającego w niebie syna.

Przez cały XIX  w. mnożyły się 
– najpierw nielegalne i  wywrotowe, 
a  następnie oficjalne i  popularne – 
ryciny, litografie, miniatury, rzeźby, 
opatrzone portretami przedmioty 
codziennego użytku, a  także dzieła 

literackie: wiersze, dramaty, powieści. 
Ikoniczny wizerunek księcia z  ostat-
nich lat życia, w  białym austriackim 
mundurze, stał się jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych na całym świecie – 
jak w XX w. Elvisa Presleya czy Mary-
lin Monroe. Niezwykłą popularnością 
cieszył się „walc księcia Reichstad-
tu”, grany m.in., jak wiemy z  gazet, 
podczas powstania listopadowego 
w Warszawie.

Jeszcze za czasów Monarchii Lip-
cowej (1830-1848) podjęto pierw-
sze starania o  sprowadzenie prochów 
księcia z  Wiednia do Paryża, aby 
mógł spocząć u boku ojca. Negocjacje 
z Austrią ciągnęły się wiele lat, w okre-
sie najlepszych stosunków francusko-
-austriackich w połowie XIX w. wyda-
wało się, że Napoleon III zdoła prze-
konać Franciszka Józefa I do oddania 
Orlątka Francji. Zaangażowanie ce-
sarstwa we włoską wojnę o  niepod-
ległość, a  następnie fiasko cesarstwa 
meksykańskiego i  wojna austriacko-
-pruska przekreśliły jednak te plany. 
Zabiegi dyplomatyczne podejmowa-
no także później, zwłaszcza na fali 
kolosalnego sukcesu sztuki teatralnej 
L’Aiglon autorstwa Edmonda Rostan-
da, dziś pamiętanego głównie jako au-
tor Cyrana de Bergerac, ale ironia hi-
storii sprawiła, że książę Reichstadtu 
spoczął istotnie w Paryżu z woli Adol-
fa Hitlera, który po Anschlussie mógł 
zarządzić te przenosiny.

Hitler liczył na pozyskanie w  ten 
sposób przychylności Francuzów, ale 
paryski pogrzeb zbiegł się w  czasie 
z niesnaskami w obrębie obozu Vichy, 
co całkowicie przyćmiło w prasowych 
doniesieniach uroczystości w  Dôme 
des Invalides. Na dodatek zmęczeni 
wojną i  zaczynającym się kryzysem 
ekonomicznym mieszkańcy Paryża 
nie za bardzo przejmowali się cele-
bracjami. Co więcej, sztuka Rostanda 
– opowiadająca o  francuskim księciu 
poddanym przymusowej germanizacji 

jego legendy, zwłaszcza że po latach 
prześladowania wszelkich przejawów 
sympatii bonapartystowskich w okre-
sie restauracji burbońskiej (1815-
1830) król Ludwik Filip uznał po 
1832 r. legendę napoleońską za ważny 
element zgody narodowej. Jakkolwiek 
spadkobiercy cesarza nadal pozosta-
wali na wygnaniu, o Napoleonie i jego 
osiągnięciach można już było otwar-
cie mówić i pisać.

W emocjonalnym nekrologu za-
mieszczonym w  „Revue des Deux 
Mondes” popularny publicysta Ju-
les Janin użył po raz pierwszy okre-
ślenia „Orlątko” (l’Aiglon) wobec 
księcia; termin ten został podchwy-
cony i  spopularyzowany przez Vic-
tora Hugo w  poemacie Napoléon II. 

6

6 |	Nathaniel	Currier,	„Napolen	II.	Duke	of	
Reichstadt”	(„Napoleon	II,	Książę	Reichstadtu”),	
1846	,	litografia	kolorowana,	wym.	44	x	34	cm,	
wyd.	N.	Currier,	Nowy	Jork	(w	zbiorach	autorki	
artykułu)

...............................................................................
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i  umierającym w  austriackiej złotej 
klatce – okazała się nieść w sobie po-
tężny ładunek wywrotowy. Jej wysta-
wianie zostało zakazane w  państwie 
Vichy, a  w  strefie okupowanej nie 
było dobrze widziane. L’Aiglon stał 
się też symbolicznie pierwszą sztu-
ką wystawioną w  Comédie Française 
w  1945  r. W  roli księcia wystąpiła – 
zgodnie z tradycją grania tej roli przez 
kobiety – Jeanne Boitel, przed wojną 
odtwórczyni roli hrabiny Elizy Ca-
merata w filmowej adaptacji z 1931 r., 
a  w  czasie wojny czynna i  zasłużona 
uczestniczka ruchu oporu.

W drugiej połowie XX  w. legen-
da Orlątka nieco przygasła, m.in. 
w związku z przeżywaniem się modelu 
historii opartego na znaczeniu i losach 
wielkich jednostek, a  także nieufności 
wobec wszelkich systemów autorytar-
nych. Dramat Rostanda jest jednak 
dziełem tak uniwersalnym – odwołu-
jącym się do modeli Szekspirowskiego 
Hamleta czy Schillerowskiego Don 
Carlosa – że warto byłoby go przywró-
cić na światowe sceny. Być może jaskół-
ką okaże się coraz częstsze wykonywa-
nie opery autorstwa Arthura Honeg-
gera i Jacquesa Iberta, opartej na dziele 
Rostanda (prapremiera w 1937 r.).

Na wystawie w  Muzeum Roman-
tyzmu oprócz kolekcji autorki arty-
kułu zaprezentowane zostaną tak-
że obiekty wypożyczone z  muzeów 
polskich oraz, być może, również 
zagranicznych.

Wśród eksponatów znajdą się 
przede wszystkim bardzo liczne ry-
ciny związane z życiem i  legendą Or-
lątka, ponadto portrety malarskie, 
rzeźby i  medale, a  także przedmioty 
codziennego użytku o  charakterze 
oficjalnym, ale także wywrotowym 
i  komemoratywnym: m.in. tabakiery, 

zegary, porcelana. Pokazane też zosta-
ną rękopisy księcia i osobiste pamiąt-
ki oraz dokumenty związane z  jego 
życiem. Osobną kategorię stano-
wić będą drobne przykłady pamięci, 
jak liczne produkty wykorzystujące 
jego wizerunek, głównie na począt-
ku XX  w. Zaprezentowany zostanie 
też duży zbiór teatraliów, związanych 
m.in. z  wystawieniami dramatu Ro-
standa na całym świecie.

Temat wystawy − „legenda Or-
lątka” – przyjęty został z  dwóch po-
wodów. Po pierwsze legenda była 

7 |	Malowany	przez	J.	E.	Baguéry’ego	wachlarz	
ze	scenami	ze	sztuki	teatralnej	L’Aiglon	(Orlątko)	
Edmonda	Rostanda,	około	1900,	papier,	złocony	
róg	(w	zbiorach	autorki	artykułu)

8 |	Wieczko	tabakiery	z	popiersiami	rodziny	
Króla	Rzymu:	Orlątka,	w	centrum	przedstawienia,	
a	wokół:	Napoleona	I	(cesarza	Francuzów),	
Franciszka	I	(cesarza	Austrii),	Marii	Ludwiki	
Habsburg-Este	(cesarzowej	Austrii),	Marii	Luizy	
Habsburg	(cesarzowej	Francuzów),	Letycji	
Ramolino-Bonaparte	(matki	Napoleona),	
pierwsza	połowa	XIX	w.,	polerowany	mosiądz,	
szylkret,	średnica	8	cm	(w	zbiorach	autorki	
artykułu)

...............................................................................
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bardziej obecna w świadomości ludzi 
XIX  w. niż realna biografia. Po dru-
gie, stanowi ona niezwykle ciekawe 
zjawisko: z  jednej strony należy do 
ogólnej legendy napoleońskiej, żywej 
zwłaszcza w  pierwszej połowie stule-
cia, a  z  drugiej wytwarza własne ro-
mantyczne mity.

Wystawa, a także publikacje związa-
ne zarówno z nią, jak i z prowadzonymi 

badaniami naukowymi mają pokazać 
wielowymiarowość legendy Orlątka: jej 
polityczny i  romantyczny wymiar, po-
wszechną obecność w kulturze XIX w., 
a  następnie odrodzenie dzięki drama-
towi Rostanda, granemu w  całej Euro-
pie, a także od Stanów Zjednoczonych 
Ameryki po Nową Zelandię.

Agnieszka Fulińska

9 |	Zegar	kominkowy	z	przedstawieniem	alegorii	
narodzin	Króla	Rzymu,	1811,	brąz	złocony,	
emalia,	marmur,	wys.	40	cm	(w	zbiorach	autorki	
artykułu)

..............................................................................

........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Muzeum	Romantyzmu	w	Opinogórze	koło	Ciechanowa	otwarte	zostało	20	maja	1961	r.,	
w	150.	rocznicę	dekretu	Napoleona	 I	 przywracającego	Opinogórę	Krasińskim.	Obecnie	
na	 muzeum	 składa	 się	 kilka	 obiektów	 usytuowanych	 na	 terenie	
22-hektarowego	 parku	 krajobrazowego	 w	 stylu	 angielskim.	 Są	
to:	pałacyk	z	lat	czterdziestych	XIX	w.,	budynek	oficyny	dworskiej	
z	 XIX	 w.,	 dwór	 wzniesiony	 w	 2008	 r.	 na	 podstawie	 projektu	
Józefa	 Gałęzowskiego	 sprzed	 stu	 lat,	 powozownia,	 oranżeria	
z	 salą	konferencyjno-koncertową	 i	 ekspozycją	multimedialną	oraz	
zabudowania	folwarczne		mieszczące	m.in.	stajnię	i	ptaszarnię.
Muzeum	gromadzi	pamiątki	związane	z	historią	rodziny	Krasińskich,	
ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 Zygmunta	 Krasińskiego,	 oraz	
pamiątki	epoki	napoleońskiej.



Rozstania – poszukiwania. 
Nowa wystawa  
w Fabryce Schindlera

........................................................................................................................................

kopiami fotografii, dokumen-
tami i listami. Są też wypoży-
czone czasowo przez dawnych 
i obecnych mieszkańców Kra-
kowa rodzinne pamiątki oraz 
dokumenty stanowiące tzw. 
depozyt pamięci.

Wystawie towarzyszy bo-
gato ilustrowany katalog, bę-
dący rozszerzeniem i uzupeł-
nieniem przedstawionych tre-
ści. Wraz z komentarzem uła-
twia on zrozumienie szerszego 
kontekstu historycznego. Ka-
talog jest również wyborem 
kilkudziesięciu fragmentów 
relacji świadków, ukazujących 
różnorodne doświadczenia 
wojenne mieszkańców Kra-
kowa urodzonych na ogół po 
1918 r. Dobrano je w taki spo-
sób, by odzwierciedlały moż-
liwie najszerszy przekrój spo-
łeczny miasta: od przedstawi-
cieli inteligencji po ludzi bez 
wyuczonego zawodu. Świa-
dectwa te stanowią niezwykłą 
lekcję historii dla współcze-
snych, którzy wśród bohate-
rów opowieści być może od-
najdą swoich krewnych lub 
sąsiadów.

☐

Od 5 maja 2021 do 18 
września 2022  r. w  Fa-
bryce Emalia Oskara 
Schindlera w Krakowie 

(Oddział Muzeum Krakowa) moż-
na zwiedzać wystawę czasową „Roz-
stania – poszukiwania. Wojenne losy 
krakowian”.

Wystawa opowiada o tragicznych 
wydarzeniach z okresu drugiej wojny 
światowej z perspektywy indywidual-
nej mieszkańców Krakowa. O swoich 
wojennych doświadczeniach opowia-
dają zarówno ci, którzy opuścili mia-
sto w momencie wybuchu wojny, jak 
i ci, którzy sprowadzili się do niego 
później. Ich droga do Krakowa trwa-
ła niekiedy latami i wiodła przez kilka 
kontynentów.

Ekspozycja składa się z sześciu 
głównych części podzielonych tema-
tycznie, tworzących pozornie ode-
rwane od siebie opowieści. Poszcze-
gólne segmenty koncentrują się wokół 
następujących zagadnień: wybuch 
wojny i losy żołnierzy, deportacja cy-
wilów na Wschód, zbrodnia katyńska, 
niemiecki terror okupacyjny, zagłada 
krakowskich Żydów, praca przymuso-
wa na rzecz Niemiec. W każdej z czę-
ści wystawy prezentowanych jest kilka 
oryginalnych obiektów muzealnych 
uzupełnionych relacjami świadków, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Oddział	Muzeum	Historycznego	Miasta	Krakowa	Fabryka	Emalia	Oskara	Schindlera	
mieści	 się	 na	 krakowskim	 Zabłociu	 w	 budynku	 administracyjnym	 dawnej	 fabryki	
naczyń	 emaliowanych	 –	 Deutsche	 Emailwarenfabrik	 (DEF)	 Oskara	 Schindlera,	
przemysłowca,	 który	 pod	 koniec	 drugiej	 wojny	 światowej	 uratował	 od	 zagłady	
ponad	1000	Żydów,	wpisując	ich	na	listę	pracowników	swojej	fabryki.
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Klasztor w Saint-Gilles
.............................................................................................................................................

kronikarz Kosmas), małżeństwo księ-
cia Władysława Hermana z  księżną 
Judytą, córką króla czeskiego Wraty-
sława II, trwające od kilku lat, było 
bezdzietne. Władysław Herman miał 
syna Zbigniewa z półlegalnego związ-
ku z  żoną lub konkubiną niedyna-
stycznego pochodzenia, sprowadził 
też do Polski Mieszka, syna swego bra-
ta, Bolesława Śmiałego, zmarłego na 
wygnaniu, po zabójstwie biskupa Sta-
nisława. Książęca para dotkliwie jed-
nak odczuwała brak własnego dziec-
ka, prawego dziedzica tronu. Sprawa 
musiała mieć wymiar publiczny, skoro 
w  jej rozwiązanie włączył się biskup 
Franco. Podpowiedział on książęcej 
parze niezawodne rozwiązanie. Wska-
zał na konieczność odwołania się do 
św. Idziego, który dzięki „wielkim za-
sługom wobec Boga” może zrealizować 
każdą pobożną prośbę. „Każcie więc 
zrobić posąg ze złota wielkości dziecka, 

przygotujcie królewskie dary i  co prę-
dzej wyślijcie je do świętego Idziego” 
(Anonim tzw. Gall, Kronika polska, 
przełożył R. Grodecki, przekład opra-
cował, wstępem i przypisami opatrzył 
M. Plezia, Wrocław 1989, s.  58-59). 
Książęca para wykonała wszystko we-
dług zaleceń biskupa, przygotowano 
bogate dary i  poselstwo wyposażone 
w list udało się do św. Idziego. Rychłe 
narodziny Bolesława Krzywoustego 
potwierdziły jego szczególną moc.

Dla Galla było to tak ważne wy-
darzenie, że pisze o  nim dwukrotnie, 
najpierw w  wierszu zamieszczonym 
na początku kroniki, spopularyzo-
wanym dzięki interpretacji Ewy De-
marczyk (Ballada o  cudownych na-
rodzinach Bolesława Krzywoustego), 
a następnie w końcowej partii I księgi, 
w opisie panowania Władysława Her-
mana. Swoistym wotum cudownego 
wydarzenia stał się kościół św. Idziego, 

Kulturalne związki polsko-
-francuskie mają długą 
tradycję, która kojarzy się 
jednak przede wszystkim 

z nowszymi czasami, epoką napoleoń-
ską, Wielką Emigracją, paryską „Kul-
turą”, a  przecież ich początki sięgają 
wczesnego średniowiecza. Na terenie 
Oksytanii mieści się jedno z ważnych 
polskich miejsc pamięci (w  ujęciu 
Pierra Nora „lieux de memoire”), miej-
sce upamiętniające działalność, śmierć 
i  kult św. Idziego, jednego z  najważ-
niejszych średniowiecznych świętych. 
Jest to też miejsce związane z cudow-
nymi narodzinami jednego z  najważ-
niejszych władców polskiego średnio-
wiecza – Bolesława Krzywoustego. 
Średniowieczni kronikarze opisali cu-
downy udział św. Idziego w  dziejach 
dynastii piastowskiej.

Jak informuje Anonim zwany Gal-
lem (historię tę opisuje także czeski 

Z ZAGRANICY

1

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2021           62



ufundowany pod Wawelem. Być może 
był to impuls do rozszerzenia się kultu 
św. Idziego w Polsce. Szacuje się, że na 
przełomie XI i XII w. powstało oko-
ło 22 kościołów pod jego wezwaniem. 
Sporo napisano o  tych wydarzeniach 
oraz ówczesnych związkach Polski 
z  Saint-Gilles. Mało natomiast wie-
my o  miejscu, w  którym to się stało, 
o klasztorze Saint-Gilles we Francji.

Poselstwo wysłane do św. Idziego 
wpisywało się w  kontekst średnio-
wiecznej religijności, w  ramach któ-
rej Idzi zajmował ważne miejsce, za-
równo za życia, jak i po śmierci. Jego 
żywot rozpropagował m.in. Jakub 
z  Voraginy w  Złotej legendzie. Zgod-
nie z  tym przekazem Idzi (łac. Sanc-
tus Aegidius, fr. Saint Gilles l’Ermite), 

jeden z czternastu Świętych Wspomo-
życieli, urodził się w  Atenach około 
640-650 i  już tam objawiła się jego 
świętość skutkująca cudami. Ucieka-
jąc od przyciągniętych jego świętością 
tłumów, dotarł do Rzymu, a następnie 
do Arles, gdzie pozostawał przez dwa 
lata. Szukając jeszcze większej samot-
ności, przekroczył Gardo (dopływ 
Rodanu) i zamieszkał wspólnie ze św. 
Weredoniuszem (fr. Saint Vérédème), 
który odznaczał się niezwykłą święto-
ścią. Ale i  jego opuścił, udając się na 
miejsce jeszcze bardziej odosobnione, 
nad ujściem Rodanu, gdzie zamiesz-
kał jako pustelnik, a odwiedzająca go 
łania karmiła go mlekiem.

Pewnego dnia łania, ścigana przez 
króla wizygotów Wambę i innych my-
śliwych, schroniła się u Idziego, który 
został przypadkowo zraniony strzałą. 
Odkryty przez króla pustelnik odmó-
wił leczenia, twierdząc, że człowiek, 
który wierzy, zyskuje cnotę w niemo-
cy. Modlił się nawet do Boga, aby go 
nie uzdrawiał. Wamba, widząc świąto-
bliwość pustelnika, często odwiedzał 

go, a ten go ewangelizował. Odmówił 
jednak bogactw oferowanych przez 
władcę, a  odpowiadając na jego na-
leganie poradził zbudować klasztor. 
Pod wpływem usilnych próśb króla 
Idzi zgodził się zostać opatem.

Legenda opowiada również, że sła-
wa pustelnika była tak wielka, że za-
prosił go do siebie „król Karol” (być 
może Karol Młot, frankijski major-
domus, faktyczny władca państwa 
Franków) i  poprosił go o  modlitwę 
z  powodu tak ciężkiego grzechu, że 
nie śmiał go wyznać nikomu, nawet 
Idziemu. Podczas mszy, gdy świę-
ty modlił się za „króla Karola”, zja-
wił się anioł i przedstawił rękopis, na 
którym grzech był napisany, a  także 
warunkowe przebaczenie otrzymane 
dzięki modlitwom Idziego. Król prze-
czytał tekst, wyznał grzech i  prosił 
o przebaczenie.

Powyższe epizody są ważne 
z  punktu widzenia ikonografii św. 
Idziego, w  której występuje on jako 
pustelnik w  towarzystwie łani lub 
spotykający się z  królem Wambą 

Z ZAGRANICY

1 |	Klasztor	Saint-Gilles,	widok	obecny

2 | 3 |	Elewacja	zachodnia,	centralny	
portal	–	rzeźby	„Chrystus	w	Majestacie”	(2)	
oraz	„Pocałunek	Judasza”	(3)

4 |	Klasztor	Saint-Gilles,	nawa

...............................................................................
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nieco ponad połowę długości pier-
wotnej; wiadomo to na podstawie za-
chowanych ruin pierwotnej absydy. 
Za opactwem na miejscu zniszczone-
go starego chóru zachowała się rów-
nież słynna klatka schodowa (fr. Vis de 
Saint-Gilles) z  XII  w., z  której praw-
dopodobnie mnisi mogli dostać się na 
strych kościoła i do dzwonnicy. Kom-
pleksowa renowacja budowli została 
przeprowadzona w  latach 1842-1868 
pod kierunkiem Charlesa-Auguste’a 
Questela.

Dzisiejszy kościół jest potężny, ale 
ma zachwiane proporcje. W  ołtarzu 

głównym znajduje się namalowany 
w  1878  r. obraz francuskiego mala-
rza Melchiora Doze, przedstawiający 
św. Idziego i  króla Wambę. W  świą-
tyni znajdują się również relikwie św. 
Idziego, które podczas wojen religij-
nych zostały przeniesione do bazyliki 
Saint-Sernin (św. Saturnina) w  Tulu-
zie w celu ochrony (1562). W 2016 r. 
z  okazji 900-lecia opactwa miasto 
Saint-Gilles zwróciło się do ducho-
wieństwa z  Tuluzy o  zgodę na zwrot 
relikwii św. Idziego, aby po prawie 
500 latach nieobecności powróciły 
do opactwa. Wielki powrót nastąpił 

i  „królem Karolem”. Niezbędne było 
przekonanie wiernych o  niezwy-
kłej skuteczności świętego, opisanej 
w Złotej legendzie.

Święty jest wzywany do leczenia ka-
lek, chorych na raka i bezpłodnych ko-
biet. W 1968 r. Andrea Riccardi zało-
żył w  Rzymie Wspólnotę Sant’Egidio 
(św. Idzi z włoskiego), która skutecznie 
działa na rzecz pokoju na świecie.

W miejscu pustelni św. Idziego 
ufundowano klasztor benedyktynów. 
Został on zbudowany w  VI-VII  w., 
początkowo pod wezwaniem św. św.  
Piotra i  Pawła, a  następnie w  IX  w. 
dodano wezwanie św. Idziego. Mia-
sto, które powstało wokół opactwa, 
przyjęło nazwę od jego imienia – Sa-
int-Gilles. W  kościele klasztornym 
znajdował się grób świętego oraz jego 
relikwie, co sprawiło, że świątynia sta-
ła się ważnym etapem pielgrzymko-
wym w kierunku sanktuarium św. Ja-
kuba w Compostelli.

W ramach tzw. kluniackiej refor-
my zakonu benedyktynów klasztor 
w  Saint-Gilles został podporząd-
kowany opactwu św. Piotra i  Pawła 
w  Cluny, ale zachował pewne ele-
menty autonomii, zwłaszcza przy-
wilej opata. Miernikiem znaczenia 
klasztoru w Saint-Gilles był fakt po-
bytu tam w  końcu XI i  na początku 
XII  w. aż trzech papieży, Urbana II, 
który poświęcił budujący się ko-
ściół, oraz Kaliksta II i  Innocentego 
II. W  tym czasie klasztor przeżywał 
okres wielkiego rozwoju i  dobroby-
tu, co pozwoliło rozpocząć budo-
wę nowego kościoła, zbudowanego 
nad pierwotnym kościołem, obecną 
kryptą, w  której spoczywało ciało 
świętego. Prace te prowadzone były 
głównie w  XII  w., kiedy wykonano 
rzeźbienie elewacji; ostatnie prace 
zakończono znacznie później, tran-
sept w XIV, a dzwonnicę w XV w.

Obecny kościół to zaledwie frag-
ment wspaniałej budowli wzniesionej 
w  XII  w. W  1562  r. podczas wojen 
religijnych został prawie całkowicie 
zniszczony. Przetrwała jedynie kryp-
ta i zachodnia fasada (rzeźbiona w la-
tach 1180-1240). Odbudowano go 
w  XVII  w. z  mocno ściętym chórem 
i  absydą. Ma obecnie 50 m długości, 
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3 kwietnia, najsłynniejszy ze świę-
tych Langwedocji znów jest w swoim 
kościele, który kiedyś dramatycznie 
opuścił.

Ogromna krypta pochodzi z  po-
czątku XI  w., a  więc z  czasu, gdy do 
Saint-Gilles przybyli posłowie pol-
skiego księcia. Mierzy 50 na 25 m 

i zajmuje całą podziemną część nawy. 
Znajdują się tu jedne z  najstarszych 
ostrołukowych sklepień we Francji, 
a  centrum zajmuje grób św. Idziego, 
gorąco czczony przez całe średniowie-
cze aż do XVI w.

W trakcie dziewiętnastowiecznej 
renowacji pierwotny grób św. Idzie-
go został ponownie odkryty przez 
proboszcza. Pod ziemią, którą po raz 
pierwszy obniżono już w 1842 r., sar-
kofag świętego przykrywał potężny 
murowany wał o grubości 2,60-2,80 m. 
Po otwarciu stwierdzono, że sarkofag 
zawierał kości uznane za komplemen-
tarne w stosunku do tych przechowy-
wanych w  relikwiarzu, a  przeniesio-
nych do Saint-Sernin.

W 1965  r. zostały przywrócone 
pielgrzymki do grobu świętego i trwa-
ją do dziś.

Prawdziwą chlubą kościoła opac-
kiego jest bogata elewacja zachodnia, 
na której znajdują się jedne z najwspa-
nialszych rzeźb w  południowofran-
cuskim stylu romańskim. Prace zo-
stały przeprowadzone w  kilku eta-
pach; portal centralny wykonany był 
jako pierwszy przez rzeźbiarzy szkoły 

w  Tuluzie. Artyści z  Île-de-France 
zaprojektowali dwa boczne portale, 
a  artyści lokalni zakończyli projekt. 
W  Saint-Gilles figury są przedsta-
wione w prawidłowych anatomicznie 
proporcjach. Większość z nich wyko-
nano między 1140 a  1160  r. i  miały 
one ogromny wpływ na rzeźbę Lan-
gwedocji (górny klasztor Saint-Gu-
ilhem-le-Désert), Prowansji, a  także 
Włoch i Hiszpanii.

Zachodnia elewacja kościoła opac-
kiego w  Saint-Gilles jest zachwycają-
ca. Każdy z  trzech wgłębionych por-
tali został zwieńczony rzeźbionym 
tympanonem. Lewy przedstawia Po-
kłon Trzech Króli, a  prawy – wyjąt-
kowe w romańskiej rzeźbie zewnętrz-
nej Ukrzyżowanie. Centralny portal, 
będący dziewiętnastowieczną ko-
pią mocno zniszczonego oryginału, 
przedstawia Chrystusa w  Majestacie, 
otoczonego znakami czterech ewan-
gelistów. Wokół portali znajdują się 
dekoracje rzeźbiarskie ukazujące sce-
ny ze Starego i  Nowego Testamentu 
oraz bestiariusze. Wszystkie rzeźby są 
wspaniałe, mimo że poszczególne po-
stacie zostały uszkodzone w  XVI  w. 
przez hugenotów.

Od IX do XIII  w. miasto Saint-
-Gilles było najbardziej wysuniętym 
na wschód portem w  królestwie, 
stamtąd wielu pielgrzymów wyru-
szało do Rzymu i  Ziemi Świętej. To 
także w tym mieście znajduje się grób 
św. Idziego i  czczone są jego relikwie 
przyciągające tak wielu pielgrzy-
mów; kościół opacki stał się pierw-
szym sanktuarium pielgrzymkowym 
w rzymskiej Francji.

W 1998  r. elewacja zachodnia 
kościoła opackiego została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzając dawne opac-
two w  Saint-Gilles, należy pamiętać, 
że zanotowany jest tu również frag-
ment polskiej historii.

Natalia Rudyka

Profesorowi Zenonowi Piechowi, kierowniko-
wi Zakładu Nauk Pomocniczych Historii In-
stytutu Historii UJ wyrażam głęboką wdzięcz-
ność za pomoc i  wsparcie w  trakcie pisania 
tego artykułu.

..................................

5 |	Klatka	schodowa,	
XII	w.

6 |	Melchior	Doze,	
„Św.	Idzi	i	król	
Wamba”,	1878	

7 |	Krypta,	grób	
św.	Idziego

(zdjęcia:  1, 4 – Natalia 
Rudyka, 7 – P.J. McKey)
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Opiekunowie polskich 
grobów i zabytków 
we Francji

.............................................................................................................................................

mimo upływu lat? Kto dba o  te ho-
norowe ślady polskości na francu-
skiej ziemi, kim są ich opiekunowie 
i strażnicy? 

Od ponad 180 lat pełni tę za-
szczytną funkcję i  chroni od zapo-
mnienia polskie ślady we Francji To-
warzystwo Opieki nad Polskimi Za-
bytkami i  Grobami Historycznymi 
we Francji. W  obecnej formie Towa-
rzystwo funkcjonuje od 1965  r. i  zo-
stało powołane do ochrony zabytków 

i  zachowania pamięci o  zasłużonych 
Polakach. Zajmuje się odnawianiem 
historycznych grobów, ich poszuki-
waniem i  rejestrowaniem obiektów 
przeznaczonych do renowacji.

Historia Towarzystwa łączy się 
z  historią polskiej emigracji, która 
przybyła do Francji po upadku po-
wstania listopadowego w  1831  r. 
Większość przybyłych stanowili sa-
motni weterani, zasłużeni w  walkach 
o  niepodległość kraju i  ze względu 

Kiedy polscy turyści zwie-
dzają Paryż i  na znanych 
francuskich cmentarzach 
poszukują grobów sław-

nych Polaków zmarłych na emigracji, 
nie zastanawiają się, a  może po pro-
stu nie wiedzą, kto opiekuje się tymi 
ostatnimi miejscami pobytu ich roda-
ków zmarłych na obczyźnie.

Jak to jest możliwe, że polskie gro-
by ze wspaniałymi zabytkowymi po-
mnikami zachowały dawną świetność 

Z ZAGRANICY
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na ich działalność patriotyczną zosta-
li zmuszeni do opuszczenia ojczyzny 
i  zakończenia życia we Francji. Nie 
posiadali oni środków finansowych 
ani na opłacenie pogrzebu i  kosztów 
z  tym związanych, ani na zbudowa-
nie pomnika. W  tym celu na sfinan-
sowanie uroczystości pogrzebowych 
urządzano spontaniczne zbiórki pie-
niędzy i właśnie taka akcja w 1838 r. 
na zorganizowanie pogrzebu gene-
rała Antoniego Wronieckiego zapo-
czątkowała utworzenie Towarzystwa. 
Grób generała założono na cmentarzu 

Montmartre w  Paryżu i  został on 
miejscem spoczynku również innych 
polskich emigrantów. Nazwano go 
Grobem Lelewelowskim, ponieważ 
pochowany był w  nim Joachim Lele-
wel (w 1929 r. prochy Lelewela prze-
niesione zostały do Wilna).

Bardzo ważną częścią działalności 
Towarzystwa jest również dokumen-
tacja grobów, która została zapocząt-
kowana w  1911  r. przez Jana Lipow-
skiego. Wykonał on pierwszy spis gro-
bów w Paryżu i okolicznych miejsco-
wościach oraz zgromadził obszerną 
dokumentację fotograficzną.

Różne wydarzenia historyczne, 
a  przede wszystkim pierwsza i  dru-
ga wojna światowa wpłynęły na losy 
Towarzystwa i  spowodowały liczne 
zmiany w  jego funkcjonowaniu oraz 
w  nazwie. Ostatniej zmiany nazwy 
na Towarzystwo Opieki nad Polskimi 
Zabytkami i Grobami Historycznymi 
we Francji dokonano w 1959 r., co po-
zwoliło na rozszerzenie dotychczaso-
wej działalności. Dzięki zaangażowa-
niu licznych rodaków Towarzystwo 

zaczęło być coraz lepiej znane i  uzy-
skiwało środki finansowe na odnawia-
nie i ratowanie grobów, np. na cmen-
tarzu w  Montmorency wzniesiono 
pomnik upamiętniający walczących 
żołnierzy na froncie zachodnim oraz 
ofiary zmarłe w licznych obozach i na 
zsyłkach. Prowadzono renowacje po-
mników i oczyszczano groby w Pary-
żu i okolicznych miejscowościach. 

W latach 1982-1991 history-
cy z  Uniwersytetu Warszawskiego 
zinwentaryzowali wszystkie polskie 
groby, opracowali spis nagrobnych 
inskrypcji oraz opublikowali mono-
grafie o polskim cmentarzu w Mont-
morency i  cmentarzach Montmartre, 
Batignolles i Saint-Vincent.

Po zmianach politycznych w  Pol-
sce w  1989  r. Towarzystwo mogło 
liczyć na nowe możliwości finan-
sowania ze strony rządu polskiego. 
Również Fundacja im. Zygmunta 
Lubicz-Zaleskiego wspomogła pracę 
polskich artystów, którzy odrestauro-
wali i oczyścili około 130 pomników 
na licznych cmentarzach nie tylko 

Z ZAGRANICY

1 |	Grób	Lelewelowski	na	cmentarzu	Montmartre	
w	Paryżu	

2 |	Grób	rodziny	Kamieńskich	na	cmentarzu	
Montmartre	w	Paryżu	z	rzeźbą	nagrobną	
przedstawiającą	Mieczysława	Kamieńskiego	
(zm.	1859)	autorstwa	Julesa	Franceschi’ego,	1861

3 |	Pomnik	Adama	Mickiewicza	w	Paryżu	dłuta	
Antoine’a	Bourdelle’a		

4 |	Grób	Fryderyka	Chopina	na	cmentarzu	Père- 
-Lachaise	w	Paryżu	z	pomnikiem		nagrobnym	
autorstwa	Auguste’a	Clésingera,	1850

................................................................................
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w Paryżu, ale również w innych miej-
scach na terenie Francji.

Prezesem Towarzystwa jest obec-
nie Barbara Kłosowicz-Krzywicka, 
która wraz z  wybieraną co trzy lata 
Radą kieruje funkcjonowaniem tej 
niestrudzonej i  tak ważnej dla Pola-
ków organizacji. 

Od kilku lat dzięki współpracy 
z  prof. Januszem Smazą z  Akademii 
Sztuk Pięknych w  Warszawie prowa-
dzona jest regularna renowacja nagrob-
ków na cmentarzu Montmorency oraz 
nadzór techniczny nad renowacjami 
innych nekropolii. Towarzystwo pro-
wadzi również działalność podtrzymu-
jącą zachowanie ducha patriotycznego 
i tożsamości narodowej wśród polskich 
emigrantów. Nie zapomina też o mło-
dzieży i najmłodszym pokoleniu, które 
uczęszcza do Szkoły Polskiej i pragnie 
pogłębić wiedzę o  historii ojczystego 
kraju. Organizowane są nietypowe lek-
cje historii na zabytkowych cmenta-
rzach i w miejscach pamięci.

Obecnie Towarzystwo liczy około 
80 członków i  bardzo chętnie przyj-
muje nowe osoby, które pasjonują 
się historią polskich emigrantów we 
Francji. Dzięki ich działalności moż-
na ochronić od zapomnienia pamięć 
o wszystkich naszych przodkach, któ-
rzy walczyli o niepodległą Polskę. 

Beata Falger-Strachota

W 2020	r.	Oddział	Krakowski	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	opubliko-
wał	książkę	autorstwa	Jerzego	T.	Petrusa	Ocalić od zapomnienia.	
Stowarzyszenie	 „Wspólnota	Polska”	 to	 organizacja	 pozarządowa,	 której	

celem	jest	umacnianie	więzi	z	Polską	osób	polskiego	pochodzenia	i	Polaków	
zamieszkałych	za	granicą.	Została	powołana	w	1990	r.	z	inicjatywy	marszał-
ka	Senatu,	prof.	Andrzeja	Stelmachowskiego,	który	był	jej	prezesem	do	11	
maja	2008.	„Wspólnota	Polska”	ma	oddziały	w	kilkunastu	większych	miastach	
Polski.	Prowadzi	także	kilka	Domów	Polonii,	m.in.	w	Krakowie	
i	Pułtusku.

Na	początku	publikacji	zamieszczono	cele	Stowarzyszenia,	
którymi	 są	 m.in.:	 prowadzenie	 wszechstronnej	 współpracy	
Polonii	 oraz	 Polaków	 z	 zagranicy	 z	 ojczyzną,	 propagowanie,	
wspieranie	 i	 prowadzenie	 nauczania	 języka	 polskiego	 oraz	
podtrzymywania	 jego	 znajomości	 wśród	 Polonii	 i	 Polaków	
mieszkających	 za	 granicą,	 upowszechnianie	 w	 środowiskach	
polonijnych	wiedzy	o	kulturze	polskiej	 i	współczesnych	zjawi-
skach	w	 życiu	 społecznym,	gospodarczym	 i	 politycznym	kra-
ju.	Stowarzyszenie	realizuje	 je	przez	programy	m.in.	pomocy	
oświatowej	dla	nauczania	języka	polskiego	i	wspierania	polskiej	
kultury	poza	granicami	kraju,	zajmuje	się	też	polskim	dziedzic-

twem	kulturowym	poza	granicami	kraju	–	zarówno	historycznym,	jak	i	two-
rzonym	współcześnie	przez	Polonię	i	Polaków.	

W	celu	sformalizowania	tych	działań	powołano	w	1993	r.	Ośrodek	ds.	Pol-
skiego	Dziedzictwa	Kulturowego	poza	Granicami	Kraju,	 z	 siedzibą	w	Domu	
Polonii	w	Warszawie;	pracami	Ośrodka	kierował	przez	wiele	lat	prof.	Ryszard	
Brykowski.	W	2009	 r.	w	miejsce	warszawskiej	 jednostki	organizacyjnej	po-
wołany	został	Ośrodek	Ochrony	Polskiego	Dziedzictwa	za	Granicą	z	siedzibą	

w	 Domu	 Polonii	 w	 Krakowie,	 pod	 kierownictwem	 Jerzego	 T.	
Petrusa,	wicedyrektora	Zamku	Królewskiego	na	Wawelu.	Dzia-
łaniom	obu	tych	Ośrodków	w	latach	1993-2009	i	2010-2014	
poświęcone	są	kolejne	części	publikacji.		

W	 ramach	 programu	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
były	 prowadzone	 prace	 inwentaryzacyjne	 i	 konserwatorskie	
w	11	krajach:	w	Belgii,	na	Białorusi,	w	Chile,	Francji,	na	Li-
twie,	Łotwie,	w	Mołdawii,	Rosji,	Rumunii,	na	Ukrainie,	w	USA.	
Wybrane	 prace	 (najwięcej	 przeprowadzono	 ich	 na	 Ukrainie)	
przedstawione	zostały	w	książce.

	Na	końcu	zamieszczono	spis	wydawnictw	Stowarzyszenia	
„Wspólnota	Polska”	pod	redakcją	Ryszarda	Brykowskiego,	wy-
braną	literaturę,	indeks	osób,	indeks	miejscowości.	

OCALIĆ	OD	ZAPOMNIENIA

.................................. 

5 |	Biblioteka	Polska	
w	Paryżu	na	Wyspie	
Świętego	Ludwika	
w	Paryżu	–	siedziba	
Towarzystwa	
Opieki	nad	Polskimi	
Zabytkami	i	Grobami	
Historycznymi	we	
Francji

(ilustracje: 1 – fot. 
Mirkasp /  https://
pl.m.wikipedia.org/
wiki/Plik:Grób_
lelewelowski_
na_Cmentarzu_
Montmartre.jpg; 
2 – fot. Moonik / 
https://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Cimetière_
de_Montmartre_-_
tombe_de_Miecislas_
Kamieński_001.jpg; 
3 – fot. Sire-Com / 
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Monument_
Mickievicz_(Paris)_b.
jpg; 4 – https://
pl.wikipedia.org/
wiki/Grób_Fryderyka_
Chopina#/media/
Plik:Père-Lachaise_
Chopin_grave.jpg; 
5 – https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Bibliothèque_
Polonaise_de_Paris.
JPG)
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Katarzyna	 Pałubska,	 zastępca	
dyrektora	 Departamentu	 Ochro-
ny	 Zabytków	 (DOZ)	 Ministerstwa	
Kultury,	Dziedzictwa	Narodowego	
i	Sportu.	

Webinarium	 zorganizowano	
w	 formule	 pięciu	 paneli	 dysku-
syjnych:

•	Co	warto	wiedzieć	o	archi-
tekturze	drewnianej	w	Polsce?

•	 Finansowanie	 i	 prawne	
możliwości	ochrony	architektury	
drewnianej

•	Adaptacja	obiektów	w	teo-
rii	i	praktyce

•	 Translokacje	 i	 rola	 skan-
senów	 w	 ochronie	 architektury	
drewnianej

•	 Rola	 organizacji	 pozarzą-
dowych	i	społeczna	partycypacja	
w	 ochronie	 architektury	 drew-
nianej.

Wśród	zaproszonych	prelegen-
tów	 znaleźli	 się	 przedstawicie-
le	 służb	 konserwatorskich,	 NID,	
DOZ,	 właściciele	 obiektów	 drew-
nianych,	 pracownicy	 muzeów	
skansenowskich	 oraz	 członkowie	
organizacji	pozarządowych.	Rów-
nocześnie	z	przysłuchiwaniem	się	
dyskusjom	 panelowym	 uczestni-
cy	 prowadzili	 żywą	 dyskusję	 na	

czacie.	 Liczba	 słuchaczy	 (ponad	
700	 osób)	 oraz	 postulaty	 przez	
nich	 przedstawiane	 pokazały,	
jak	 istotnym	 zagadnieniem	 jest	
ochrona	architektury	drewnianej.	
Oprócz	 wymiany	 doświadczeń	
spotkanie	przyczyniło	się	do	inte-
gracji	przedstawicieli	różnych	śro-
dowisk	i	nawiązania	nowych	kon-
taktów.	 Wśród	 słuchaczy	 liczne	
grono	 stanowili	 architekci,	 pra-
cownicy	uczelni	wyższych	 i	 służb	
konserwatorskich,	 właściciele	
obiektów,	pracownicy	 skansenów	
oraz	 przedstawiciele	 organizacji	

pozarządowych	 zaangażowanych	
w	ochronę	 i	 popularyzację	 archi-
tektury	drewnianej.

Spośród	 postulatów,	 które	
były	 prezentowane	 przez	 uczest-
ników	 najmocniej	 wybrzmiała	
potrzeba	 organizacji	 warszta-
tów	 praktycznych	 i	 kształcenia	
specjalistów.	 Organizacja	 za-
jęć	 praktycznych,	 podnoszących	
kwalifikacje	 rzemieślników,	cieśli,	
studentów	i	absolwentów	kierun-
ków	związanych	z	ochroną	i	kon-
serwacją	 zabytków,	 wpisuje	 się	
w	plany	działalności	Centrum	Ar-
chitektury	Drewnianej.	Kolejnymi	
istotnymi	zagadnieniami,	szeroko	

omawianymi	 w	 ramach	 dysku-
sji	 na	 czacie,	 były	możliwości	 fi-
nansowania	 remontów	 obiektów	
drewnianych	 wpisanych	 do	 Wo-
jewódzkiej	 Ewidencji	 Zabytków	
oraz	 stworzenia	 poradników,	 za-
wierających	 praktyczne	 informa-
cje	dla	podmiotów	posiadających	
zabytkowe	 drewniane	 obiekty.	
Słuchacze	 mogli	 także	 uzyskać	
odpowiedzi	na	pytania	dotyczące	
m.in.	metod	konserwacji	drewna,	
remontów	 obiektów,	 tworzenia	
dokumentacji	 czy	 pozyskiwania	
środków.	 Uczestnicy	 wymienia-

li	się	też	informacjami	o	dobrych	
praktykach	 i	 realizowanych	przez	
siebie	projektach	oraz	remontach	
obiektów.

Organizatorzy	 konferencji	
dziękują	wszystkim	prelegentom	
oraz	 osobom	 zabierającym	 głos	
w	dyskusji.	Mają	też	nadzieję,	że	
znajomości	 nawiązane	w	 trakcie	
wydarzenia	 zaowocują	 konkret-
nymi	 działaniami	 w	 przyszłości,	
a	 projekty	 realizowane	 przez	
Centrum	 Architektury	 Drewnia-
nej	 będą	 odpowiadały	 na	 zasy-
gnalizowane	 w	 czasie	 webina-
rium	potrzeby.

□

Tegoroczne	 obchody	 Między-
narodowego	 Dnia	 Ochrony	

Zabytków	odbyły	się	21	kwietnia	
pod	hasłem	ochrony	 architektu-
ry	drewnianej	w	Polsce	w	formie	
internetowej	 konferencji	 „Archi-
tektura	 drewniana	 od	 deski	 do	
deski.	Teoria	i	praktyka”.

Wydarzenie	 objęła	 patrona-
tem	prof.	Magdalena	Gawin,	pod-
sekretarz	 stanu	 w	 Ministerstwie	
Kultury,	Dziedzictwa	Narodowego	
i	 Sportu,	 Generalny	 Konserwa-
tor	 Zabytków,	 pomysłodawczyni	
i	 inicjatorka	utworzenia	Centrum	

Architektury	 Drewnianej,	 która	
powitała	 też	 uczestników	 spo-
tkania,	 przybliżając	 okoliczno-
ści	 powołania	 i	 cele	 działalności	
nowej	 Specjalistycznej	 Pracowni	
Terenowej	 Narodowego	 Instytu-
tu	 Dziedzictwa.	 Na	 uroczystości	
złotą	 odznaką	 „Za	 opiekę	 nad	
zabytkami”,	w	 podziękowaniu	 za	
zasługi	 i	 pracę	 na	 rzecz	 ochrony	
architektury	 drewnianej,	 uhono-
rowana	 została	 Miejska	 Konser-
wator	 Zabytków	 z	 Zakopanego,	
pani	 Natalia	 Skiepko.	 Następnie	
głos	 zabrali	 Bartosz	 Skaldawski,	
dyrektor	 Narodowego	 Instytutu	
Dziedzictwa	 (NID),	 oraz	 dr	 inż.	

Architektura drewniana od deski do deski
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które są charakterystyczne dla 
obszarów zachodnich. Stąd 
wniosek, że na terenie puszczy 
mamy do czynienia z obszarem 
pogranicza, współwystępowania 
różnych społeczności, a to poka-
zuje, że ten teren był swego ro-
dzaju tyglem kulturowym, gdzie 
wiele społeczeństw przenikało 
się, ale i współegzystowało”.

Archeolodzy,	 wykorzystując	
najnowocześniejsze	 zdobycze	
techniki,	 odnaleźli	 ślady	 w	 cie-
niu	 białowieskich	 drzew.	 Niepo-
zorne,	 ukryte	w	 leśnym	gąszczu	

wały	 ziemne	 doprowadziły	 ich	
do	 odkrycia	 nowych	 stanowisk	
archeologicznych,	 ze	 znanych	
wcześniej	 niespełna	 dwustu	 do	
ponad	 tysiąca!	 Badania	 ujawni-
ły	 wiele	 zabytkowych	 przedmio-
tów,	 pozostałości	 osadnictwa	
i	 systemów	 pól,	 które	 mogły	
obejmować	 nawet	 kilka	 tysięcy	
hektarów	powierzchni	dzisiejszej	
puszczy	oraz	miedz	śródpolnych,	
które	łącznie	mogły	mieć	ponad	
300	km	długości.

Jan	Tabor,	Naczelnik	Wydziału	
Ochrony	Zasobów	Przyrodniczych	

w	 Generalnej	 Dyrekcji	 Lasów	
Państwowych	 twierdzi,	 że:	„Wy-
niki prac archeologicznych wnio-
sły wiele do dyskusji na temat 
przeszłości puszczy, jej historii. 
Myślę, że będzie to służyć budo-
waniu konstruktywnego dialo-
gu pomiędzy różnymi stronami, 
którym leży na sercu ochrona 
Puszczy Białowieskiej: ekologa-
mi, leśnikami, historykami”.

Jak	wiadomo,	 od	 czasów	 Ja-
giellonów	 Puszcza	 Białowie-
ska	 otaczana	 była	 szczegól-
ną	 opieką,	 jednak	 wiek	 XIX,	

Od	 6	 kwietnia	 br.	 na	 kanale	
YouTube	Lasów	Państwowych	

dostępny	jest	film	dokumentalny	
Zapomniane ślady w Puszczy,	
związany	 z	 niedawnymi	 bada-
niami prowadzonymi przez in-
terdyscyplinarny	 zespół	 badaczy	
na	terenie	polskiej	części	Puszczy	
Białowieskiej	(https://youtu.be-
/V-LSb3hv3Ks).

Oglądając	ten	dokument,	do-
wiadujemy	 się	 m.in.,	 że	 dzięki	
trwającym	 ponad	 trzy	 lata	 ba-
daniom	 (z	 zastosowaniem	 naj-
nowszych,	 nieinwazyjnych	 tech-
nologii,	w	tym	z	użyciem	LiDAR-
-u)	naukowcy	zdobyli	wiedzę	na	
temat	 przeszłości	 mieszkańców	
dzisiejszej	 puszczy.	 Po	 przeba-
daniu	okolicznych	 szczątków	 ro-
ślinnych	 i	 kostnych	 okazało	 się,	
że	 zajmowali	 się	oni	 rolnictwem	
i	hodowlą	bydła,	a	ich	dietę	uzu-
pełniały	 ryby	 i	 mięso	 zwierząt	
upolowanych	w	okalających	osa-
dy	lasach.

Odkryto	 też	 ślady	 osadnic-
twa	 m.in.	 z	 czasów	 rzymskich	
i	 wczesnego	 średniowiecza.	
Jego	 zasięg	 i	 stan	 zachowania	
analizowano	 z	 zastosowaniem	
badań	 wykopaliskowych,	 pro-
spekcji	 geofizycznej	 oraz	 analiz	
specjalistycznych,	 w	 tym	 ana-
liz	 gleboznawczych.	 A	 wyni-
ka	 z	 nich,	 że	 dawni	 mieszkań-
cy	 znakomicie	 radzili	 sobie	 na	
tych	 terenach,	 budując	 osady	
oraz	produkując	przedmioty	co-
dziennego	użytku	z	gliny,	drew-
na	 czy	 żelaza.	 Warto	 przy	 tym	
zauważyć,	 że	 wśród	 odnalezio-
nych	 zabytków	 są	 także	 narzę-
dzia	 krzemienne	 datowane	 na	
kilka	 tysięcy	 lat,	wiązane	m.in.	
z	młodszą	epoką	kamienia.

„Wiemy, że na północ i na 
wschód od Puszczy Białowie-
skiej funkcjonowały społeczno-
ści, które charakteryzowały się 
konkretnym rodzajem produkcji, 
na przykład zapinek do różnych 
przedmiotów. I znajdujemy tutaj 
takie zapinki – mówi	prof.	Rafał	
Zapłata	z	Uniwersytetu	Kardyna-
ła	Stefana	Wyszyńskiego	w	War-
szawie. Ale znajdujemy też takie, 

Zapomniane ślady w Puszczy Białowieskiej

...........................

1 |	Rysunek	
objaśniający	
zasadę	badań	
terenowych	
z	użyciem	
LiDAR-u

2 |	Schemat	
rozmieszczenia na 
terenie	polskiej	
części	Puszczy	
Białowieskiej	
dawnych	miedz	
śródpolnych

...........................
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a	 szczególnie	 pierwsze	 dekady	
XX,	 to,	 niestety,	 czas	 intensyw-
nej	eksploatacji	tego	niezwykłe-
go	lasu.	Na	szczęście,	dzięki	pra-
cy	 i	 zaangażowaniu	 naukowców	
i	 leśników,	 w	 1979	 r.	 Puszcza	
Białowieska	 wpisana	 została	 na	
Listę	 Światowego	 Dziedzictwa	
UNESCO.	 „Puszcza Białowie-
ska – słyszymy	 w	 zakończeniu	
filmu – jest lasem wyjątkowym 
w skali Europy, prawdziwym 
skarbem. Oprócz niezliczonej 
liczby gatunków roślin i zwie-
rząt przechowała dla nas wyjąt-
kowe świadectwo życia naszych 
przodków sprzed kilku tysięcy 
lat”. Dziękując	 badaczom	 za	
włożony	 przez	 nich	 trud	 w	 re-
alizację	 projektu	 dającego	 pod-
stawy	 do	 takiego	 stwierdzenia,	
trzeba	 przyznać,	 że	 nie	 można	
się	z	nim	nie	zgodzić.

Zadanie	 „Inwentaryzacja	
dziedzictwa	 kulturowego”	 na	
terenie	 polskiej	 części	 Puszczy	
Białowieskiej	 w	 ramach	 projek-
tu	 „Ocena	 i	 monitoring	 zmian	
stanu	 różnorodności	 biologicz-
nej	 w	 Puszczy	 Białowieskiej	 na	
podstawie	wybranych	elementów	
przyrodniczych	 i	 kulturowych	 –	
kontynuacja”,	na	zlecenie	i	dzię-
ki	 finansowaniu	 Generalnej	 Dy-
rekcji	 Lasów	 Państwowych,	 zre-
alizowali	 w	 latach	 2016-2019:	
Instytut	 Badawczy	 Leśnictwa	
(lider	 konsorcjum),	 Instytut	 Ar-
cheologii	 i	 Etnologii	 PAN	 (kon-
sorcjant)	 i	 Fundacja	 Hereditas	
(konsorcjant).	 Autorką	 scena-
riusza	 filmu	 Zapomniane ślady 
w Puszczy	 i	 jego	 reżyserką	 jest	
Marta	 Kądziela	 (https://www.
martakadziela.pl).

□

3 |	Stanowisko	archeologiczne	
z	odsłoniętymi	kamieniami	
tworzącymi	w	przeszłości	miedzę	

4 |	Odnaleziona	podczas	badań	
zapinka	podkowiasta,	zabytek	
z	X-XIII	w.

5 |	Rozmieszczenie	rozpoznanych	
podczas	badań	w	latach	2016-2019	
na	terenie	polskiej	części	Puszczy	
Białowieskiej	nowych	zabytków	
archeologicznych	oraz	miedz

(ilustracje pochodzą z filmu „Zapomniane 
ślady w Puszczy”)

............................................................
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SNY	O	WARSZAWIE

Autorem	 opublikowanej	 w	 tym	 roku	 przez	
Wydawnictwo	Prószyński	Media	Sp.	z	o.o.	

książki	 Sny o Warszawie. Wizje przebudowy 
miasta 1945-1952	 jest	 Krzysztof	 Mordyński,	
historyk,	kustosz	muzealny,	wykładowca	(pu-
blikował	artykuły	również	na	łamach	„Spotkań	
z	Zabytkami”).

„Warszawa nie została odbudowana”	 –	
takim	 zdaniem	 rozpoczyna	 się	 książka.	 To	
zaskakujące	wprowadzenie	intryguje	czytelni-
ka.	Publikacja,	o	czym	pisze	autor,	nie	ma	na	
celu	włączenia	się	w	ideologiczne	spory,	choć	
przedstawia	 koncepcje	 kształtowania	 nowej,	
powojennej	 Warszawy,	 nie	 jest	 też	 kroniką	
odbudowy	 stolicy.	 Składa	 się	 z	 czterech	 roz-

działów:	 Warsza-
wa jako marzenie 
(opisano	 tu	 misję	
ludzi,	którzy	ją	od-
budowywali),	War-
szawa jako maszy-
na	 (przedstawiono	
tu	 założenia	 do-
brze	 działającego	
organizmu	 miej-
skiego),	Warszawa 
jako więź społecz-
na (czyli	 nie	 tyl-

ko	miejsce	wspólnego	 życia,	 ale	 też	miejsce,	
gdzie	 ludzie	 budują	 społeczność	w	 nowocze-
snych	osiedlach)	i	Warszawa jako kompozycja 
(doktryna	 realizmu	 socjalistycznego	 w	 urba-
nistyce	 miasta).	 Jak	 autor	 mówił	 w	 jednej	
z	 audycji	 radiowych,	 tytułowe	 „sny”	 to	 ma-
rzenia	 ówczesnych	 architektów,	 ale	 podparte	
dużą	dawką	wiedzy.	Znając	cały	swój	warsztat	
urbanistyczny	i	architektoniczny,	wzbogacony	
wiedzą	 ekonomiczną	 i	 socjologiczną,	 chcieli	
przywrócić	miasto	do	życia,	ale	też	przy	okazji	
zreformować.

Książka	nie	jest	opowiadaniem	o	tym,	kto,	
co	i	gdzie	wybudował,	bo	to	już	wielokrotnie	
było	 opisywane.	 Autora	 bardziej	 interesuje	
pytanie	–	dlaczego?	To	jest	książka	o	koncep-
cjach	 i	 zapleczu	 ideowym	 nowych	 rozwiązań	
architektonicznych,	 które	 obecnie	 mogą	 się	
wydawać	 utopią.	 Nie	 wszystkie	 plany	 i	 zało-
żenia	 udało	 się	 zrealizować	 twórcom	 odpo-
wiedzialnym	 za	 odbudowę	 stolicy.	 W	 książce	
Krzysztofa	 Mordyńskiego	 pokazane	 są	 głów-
nie	 dylematy,	 które	 towarzyszyły	 ówczesnym	
urbanistom.	 Tym	 podstawowym	 dylematem	
było:	 jak	 zachować	 tożsamość	 Warszawy,	
a	równocześnie	 ją	unowocześnić.	Miasto	było	
odbudowane	nie	tylko	na	podstawie	rachunku	
ekonomicznego,	ale	miało	być	przestrzenią	ży-
cia	społecznego.	

Krzysztof	 Mordyński	 koncentruje	 się	 na	
rzetelnym,	 bezstronnym	 przedstawieniu	 ście-
rających	się	ze	sobą	poglądów.	Ten	historyczny	
wywód	uzupełniają	fotografie,	rysunki	i	plany,	
brakuje	tylko	(choć	może	to	uwaga	do	wydaw-
cy)	indeksu	nazwisk.

Spotkanie z książką




